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 الملخص
باللغة العربية  : أوال 

تعترب سوؽ األكراؽ اؼبالية مركزا حيويا يف النظم االقتصادية اؼبعاصرة ،خاصة النظم الرأظبالية ،إذ سبثل آلية يتم 
من خالؽبا ربويل اؼبوارد اؼبالية من الوحدات االقتصادية اؼبدخرة كاليت يتوفر فيها فوائض مالية إذل الوحدات اليت 

. تعاشل من عجز مارل
حيث تلعب االستثمارات األجنبية دكرا كبَتا يف التنمية االقتصادية عبميع الدكؿ كخاصة الدكؿ النامية اليت 

ينقصها رأس اؼباؿ، كحيث تكوف معدالت االدخار يف تلك الدكؿ عادة منخفضة ، ككما سبارس أسواؽ 
. األكراؽ اؼبالية دكرا كبَتا يف جذب االستثمارات األجنبية ،أك االستثمارات اؼبالية لألجانب

تعترب سوؽ اؼبارل القطرم من األسواؽ اؼبالية اعباذبة لالستثمارات األجنبية الغَت مباشرة، كبالتارل فهي 
لذا فمن األنبية أف نبحث يف أنبية ىذا النوع ، معرضة إذل التذبذبات الناذبة عن قرارات اؼبستثمرين األجانب

إشكالية مدل تأثَت االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر على أداء سوؽ الدكحة من االستثمار األجنيب ، كدراسة 
لألكراؽ اؼبالية،فتوصلنا إذل أف االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر لو تأثَت على سوؽ األكراؽ اؼبالية، كزبتلف درجة 

 .التأثَت من قطاع إذل آخر
  :الكلمات المفتاحية  -

قرار استثمارم –  الدكحة سوؽ– مؤشر السوؽ –  اؼبستثمرين تعامالتأداء –  اؼبالية األكراؽسوؽ 
 :باللغة االنجليزية: ثانيا 

     The stock market is Active center in contemporary economic systems, 

Private capitalist systems. It represents a mechanism through which the 

transfer of financial resources from economic units saved, which is 

available to financial surpluses units that suffer from male impotence. 

      Where foreign investment plays a significant role in the economic 

development of all countries, especially developing countries, which 

lack the capital, where the savings rate in those countries is usually low, 

as it is practiced securities markets a major role in attracting foreign 

investments, or financial investment for foreigners. 

Qatar's financial market is one of the attractive financial markets to 

foreign investments indirect, and are therefore exposed to fluctuations 

resulting from the decisions of foreign investors, so it is important to 

look at the importance of this type of foreign investment, and the study of 

the problem of the extent of foreign investment, the impact of indirect 



performance Doha Securities Market Finance, where we determined 

that foreign investment is a direct effect on the stock market, and the 

degree of impact varies from one sector to another. 

- Key words: 

Stock market- investors trading performance- the market index- the 

Doha Securities Market - investment decision. 
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  مقدمةال
 اعبوانب االقتصادية كالسياسة للدكؿ،كمن بُت أثرت علىعرؼ العادل ؾبموعة من التطورات كالتغَتات 

 أعطى أنبية متزايدة لوجود األسواؽ اؼبالية بشكل عاـ ،الشيء الذمىذه التطورات االىتماـ دبصادر التمويل
مع العمل على تطويرىا هبدؼ إهباد أسواؽ مالية تتكيف مع التطورات كالتغَتات ،كالبورصات بشكل خاص

 .اليت يعرفها االقتصاد العاؼبي كىذا كلو من منطلق الدكر الذم تلعبو األسواؽ اؼبالية يف ربقيق التنمية االقتصادية
 اليت يعرفها االقتصاد العاؼبي يبكنو أف يسجل بوضوح التزايد الكبَت ألنبية اغباليةاؼبتتبع للتطورات إف 

مالية متغَتات الذم وبتوم على كبو اقتصاد السوؽ اذبهت معظم االقتصاديات أسواؽ رؤكس األمواؿ،حيث 
 استقطاب يفأدل إذل ازدياد دكر أسواؽ رؤكس األمواؿ  الشيء الذم ،كحرية انتقاؿ رؤكس األمواؿكاقتصادية

أصبحت حيث األمواؿ احمللية كاألجنبية خاصة يف ظل التطورات التكنولوجية الكبَتة،اليت أسقطت اغبواجز 
.  عمليات التداكؿ كعقد الصفقات كتنفيذىا عاؼبيا كيف كقت قياسي

 كذلك للدكر اؽباـ الذم تلعبو يف ،ما على كل دكلة أف يكوف لديها سوؽ لألكراؽ اؼباليةك أصبح لزلقد
توفَت اؼبوارد اؼبالية الالزمة لتمويل اؼبشركعات االستثمارية ككذلك إهباد فرص للتوظيف الفعاؿ أماـ أصحاب 

 فإف أسواؽ األكراؽ اؼبالية ؽبا دكرا فعاال يف كفاءة األداء االقتصادم من خالؿ استقطاب لكالفوائض اؼبالية،لذا
تنشيط كتطوير أسواؽ األكراؽ اؼبالية مرتبط بتسريع عجلة النمو االقتصادم إف رؤكس األمواؿ احمللية كاألجنبية،
ما اليت أدت إذل اذباه الكثَت من الدكؿ لربط أسواقها اؼبالية باألسواؽ الدكلية ،  كال سيما يف ظل العوؼبة اؼبالية

اليت  إذل العديد من الدكؿ النامية  اؼبالية أدل إذل زيادة التدفقاتالذمالتحرر اؼبارل يف  زيادة نتج عن ذلك
، صطلح االستثمار األجنيب غَت اؼبباشرمب كاليت عرفت فيما بعد يف األكراؽ اؼبالية ات يف صورة استثماركانت

.  كإعادة بيعهاشراء األكراؽ اؼبالية من األسهم كالسندات من قبل اؼبستثمرين األجانبكاؼبتمثل يف 
ستثمارات األجنبية دكرا كبَتا يف التنمية االقتصادية عبميع الدكؿ كخاصة الدكؿ النامية اليت لال إف

كما سبارس أسواؽ األكراؽ اؼبالية . تكوف معدالت االدخار يف تلك الدكؿ عادة منخفضةأينينقصها رأس اؼباؿ،
 ة الالـز األمواؿأك االستثمارات اؼبالية لألجانب فبا يساىم يف توفَت دكرا كبَتا يف جذب االستثمارات األجنبية

للشركات احمللية لتوسيع أنشطتها اإلنتاجية كىو ما ينعكس على زيادة الدخل كالتوظيف كبالتارل ربسُت 
 من خالؿ آلية السعر تقدـ مؤشرا يعكس يةاؼباؿاألكراؽ أسواؽ ضف إذل ذلك إف . مستول اؼبعيشي يف البلد

.  األكثر كفاءة كرحبية يف األمد البعيداتأداء الشركات اؼبدرجة فيها كبالتارل فهي توجو االستثمار
ستثمارات اال اليت هتتم يف جذب األكراؽ اؼباليةسوؽ كعليو فسوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية يعترب من بُت 

تذبذبات الناذبة عن قرارات اؼبستثمرين األجانب البيعية كالشرائية للكبالتارل فهي معرضة   مباشرةغَتاألجنبية 
 كباكؿ يف ىذه الدراسة أثر االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر على أداء سوؽ عليوسوؽ كىذه اؿ تؤثر على أداء اليت

  .الدكحة  لألكراؽ اؼبالية
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: كتأسيسا فبا تقدـ طرحنا اإلشكالية التالية 
I- اإلشكـاليـة: 

ما مدى تأثير االستثمار األجنبي غير المباشر على أداء سوق الدوحة لألوراق المالية خالل الفترة 
 ؟ (2008-2013)

II- األسئلة الفرعية : 

 ىل يعترب سوؽ الدكحة سوقا جاذبا لالستثمارات األجنبية غَت اؼبباشرة ؟ -

 ىل يعترب سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية سوؽ مارل كفء عند اؼبستول الضعيف؟ -

 ىل ىبتلف تأثَت االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر من قطاع إذل آخر على أداء السوؽ؟ -

ىل ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بُت االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر يف القطاعات االقتصادية كأداء  -
 سوؽ الدكحة ؟  

III-  الفرضيات  :

 .يعترب سوؽ الدكحة سوقا جاذبا لالستثمارات األجنبية غَت اؼبباشرة  -

 .يعترب سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية سوؽ مارل كفؤ عند اؼبستول الضعيف -

 . ىبتلف تأثَت االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر يف القطاعات على أداء السوؽ من قطاع إذل آخر -
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر يف القطاعات االقتصادية كأداء سوؽ  -

 .الدكحة
IV-  أسباب اختيار الموضوع  :
: من األسباب الدافعة بنا الختيار ىذا اؼبوضوع  -
 .األسواؽ اؼبالية كالبورصات: كوف اؼبوضوع ضمن جانب التخصص -
 نظرا لألنبية اليت يكتسيها موضوع األسواؽ اؼبالية  -
 . التعرؼ على العوامل احملددة لالستثمارات األجنبية غَت اؼبباشرة -
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 .اختيارنا لسوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية كونو يعد أحد أىم أسواؽ اؼباؿ العربية الواعدة -

V-  أىداف الموضوع :
ؿباكلة التعرؼ على بورصة األكراؽ اؼبالية كربديد اإلطار النظرم من حيث تعريفها كىيكلها كتنظيمها  -

. كتسَتىا
 .دراسة أثر االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر على أداء سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية -
 .ؿباكلة معرفة كفهم التحاليل اليت يبكن االستعانة هبا يف فهم ربركات أسعار األسهم -

VI-  أىمية الموضوع :
: تكمن أنبية البحث فيما يلي -
تنبع أنبية األسواؽ اؼبالية من خالؿ الدكر اليت تقـو بو كىو تعبئة اؼبدخرات كتوظيفها من خالؿ  -

االستثمار،كذلك تعترب أداة فعالة لالقتصاد الوطٍت، من خالؿ التأثَت يف ـبتلف جوانب االقتصاد فبا ىبلق 
باإلضافة إذل أهنا تقـو بتوفَت اؼبوارد اغبقيقية لتمويل مشركعات عن طريق إعادة بيع األسهم .أثار جديدة

 .رئيسية لتشجيع التنمية االقتصادية كربقيق صبلة من اؼبنافع  كالسندات اليت مت طرحها،كما تعترب أداة

إف االستثمار األجنيب غَت مباشر من العوامل اليت أسهمت يف تطوير األسواؽ اؼبالية كنالت اىتماـ كثَت  -
من الدكؿ عبذب رؤكس األمواؿ األجنبية إذل تلك الدكؿ بغية تسريع عجلة التنمية االقتصادية اؼبنشودة  
لذا قمنا بالبحث يف أنبية ىذا النوع من االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر، كدراسة ما إذا كانت التداكالت 

 .األجنبية لألسهم يف سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية تؤثر على أداء سوؽ اؼبارل

يوضح البحث أىم احملددات اليت تؤثر يف جذب االستثمارات األجنبية غَت اؼبباشرة، كىذا يدعوا إذل بذؿ  -
اؼبزيد من االىتماـ بتلك اعبوانب اليت من شأهنا أف تساعد يف جذب رؤكس األمواؿ األجنبية كتنشيط 

 .سوؽ األكراؽ اؼبالية

VII- حدود الدراسة: 

تتمثل حدكد الدراسة يف مؤشر سوؽ األكراؽ اؼبالية ، كقيمة االستثمارات األجنبية يف القطاعات 
، كىذا خالؿ الفًتة اؼبمتدة من (بنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية، التأمُت، اػبدمات، الصناعة)االقتصادية 

 . مشاىدة شهرية73 أم بتقدير 31/12/2013 إذل 01/01/2008



-د-  
 

أما اغبدكد اؼبكانية فتتمثل يف سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية كالذم يعترب من أىم األسواؽ اؼبالية العربية 
الواعدة من حيث مؤشر السوؽ ، كحجم التداكؿ ، الرظبلة البورصية، التنظيم، كتقتصر ىذه الدراسة على 
التحقق من تأثَت االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر يف القطاعات االقتصادية على أداء سوؽ الدكحة لألكراؽ 

 .اؼبالية 
VIII-  منهج وأدوات الدراسة :

نظرا لطبيعة البحث كبغية إهناء تطلعات الدراسة، اعتمدنا على صبلة من اؼبناىج كالدراسات 
. االقتصادية كاؼبالية حيث مت توظيف كل منهج كلما دعت اغباجة البحثية لذلك 

كبشكل عاـ مت استخداـ األسلوب الوصفي التحليلي كىذا يف الفصلُت األكؿ كالثاشل ، من أجل 
مراجعة اؼبادة العلمية اؼبستقاة من ـبتلف اؼبراجع كالدكريات العلمية اؼبتخصصة يف ؾباؿ األسواؽ اؼبالية ، كما 

استخداـ النماذج )مت استخداـ األسلوب القياسي كىذا يف الفصل الثالث اػباص بالدراسة التطبيقية 
 .(اإلحصائية كالرياضية

 
 

IX- الدراسات السابقة  :

تناكلت الدراسة أثر ربرير سوؽ رأس اؼباؿ على Unite, Angelo Africa(1997:)دراسة 
سوؽ األسهم الفلبينية، حيث مت دراسة تأثَت قرارات التحرير االقتصادم على السوؽ احمللي كتعامالت 

اؼبستثمرين يف السوؽ اؼبارل الفلبُت،كتوصلت الدراسة إذل أف قرارات التحرير االقتصادم تؤدم إذل تشجيع 
 .التدفقات االستثمارية األجنبية

المتغيرات االقتصادية وتأثيرىا على قرارات : دراسة أحمد فتحي عبد السميع حسن  بعنوان 
االستثمار في سوق األوراق المالية المصري، رسالة ماجستير في االقتصاد، جامعة قناة السويس،كلية 

حيث خلصت الدراسة إذل كجود عالقة طردية بُت سعر الصرؼ كاؼبؤشرات الرئيسية لسوؽ ،2009التجارة،
األكراؽ اؼبالية من الناحية النظرية أما من الناحية العملية فال توجد عالقة كلكن قد تكوف ناذبة عن العالقة بُت 

سوؽ األكراؽ اؼبالية كسوؽ العمالت نتيجة للمضاربات اليت ربدث يف السوؽ ككذلك توصلت إذل كجود 
عالقة طردية بُت سعر الصرؼ ككل من التضخم كبرنامج اػبصخصة كعالقة عكسية مع سعر الفائدة بكل 

فئاهتا كتوصلت أيضا إذل كجود عالقة عكسية بُت التضخم كالقيمة السوقية لألسهم كاؼبؤشر العاـ ؽبيئة سوؽ 
.  األكراؽ اؼبالية كذلك نتيجة إذل أف أغلب اؼبتعاملُت يف السوؽ بالصفة اليومية ىم صغار اؼبستثمرين 

http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor=%22Unite,%20Angelo%20Africa%22&type=author&inst=
http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor=%22Unite,%20Angelo%20Africa%22&type=author&inst=
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دور االستثمارات األجنبية في تطوير أداء سوق فلسطين : دراسة دارين وشاح وشاح بعنوان 
 كقد أجريت الدراسة على عينة تقدر  2009لألوراق المالية،رسالة ماجستير،جامعة غزة، كلية التجارة، 

 شركة من الشركات اؼبدرجة يف السوؽ اؼبارل الفلسطيٍت ككما أستخدـ االستبياف كأداة عبمع كمعاعبة 36
البيانات كاؼبعلومات كتوصلت الدراسة إذل أف السوؽ اؼبارل ال يقـو بدكره كامال يف دعم االستثمار األجنيب 

. كتشجيعو على االستثمار داخل فلسطُت  
تحليل حركة أسعار األسهم في بورصة عمان لألوراق المالية رسالة : دراسة سليم جابو، بعنوان 

،  2010- 2001ماجستير في علوم التسيير،تخصص مالية األسواق،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 
حيث أكضحت الدراسة أف أسعار األسهم يف بورصة عماف ال تتحرؾ بطريق عشوائية ، كما بينت نتائج 

. الدراسة أف بورصة عماف حساسة للصدمات  كارتباطها سلبا باألزمات األخَتة
  

االستثمار األجنبي غير المباشر وانعكاسو على : دراسة صالح حسن أحمد بعنوان 
تداول األسهم في سوق األوراق المالية العراقي ، الدراسة عبارة عن مقال نشر في مجلة كلية 

 حيث مشلت 2013بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد الخاص بمؤتمر الكلية في سنة 
 مصرفا ضمن القطاع اؼبصريف كتوصلت الدراسة إذل كجود معنوم ذات داللة 13عينة الدراسة 

إحصائية بُت متوسط عوائد األسهم قبل كبعد دخوؿ االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر فبا يشَت إذل تأثَت 
االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر يف عوائد األسهم العادية للمصارؼ ، ككذلك توصلت الدراسة إذل 

عدـ كجود اختالؼ معنوم ذات داللة إحصائية بُت متوسط عدد األسهم قبل كبعد دخوؿ االستثمار 
 .األجنيب غَت اؼبباشر

ؿباكلة منا لفهم سوؽ األكراؽ اؼبالية ككل ما يتعلق هبا من خالؿ تعريفها كأنبيتها كمؤشرات 
كأدكات التحليل اليت تعتمد فيها لتحليل حركة األسعار، ؿباكلة فهم كربديد ؿبددات االستثمار 

األجنيب غَت اؼبباشر كالعوامل اؼبؤثرة على ازباذ القرار االستثمارم كىذا من خالؿ تقدصل ربليل نظرم 
 .قدمناه يف فصلُت

أما الفصل الثالث قمت بإهباد العالقة بُت االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر كأداء سوؽ األكراؽ اؼبالية، 
دراسة تطبيقية ألثر االستثمارات األجنبية غَت اؼبباشرة على أداء )كربليل تطبيقي قدمتو يف الفصل 

. كىو ما يبيز دراسيت ىذه عن الدراسات السابقة (سوؽ الدكحة ألكراؽ اؼبالية 
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X-  ىيكل البحث :

دراسة أثر االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر على أداء سوؽ : " من خالؿ موضوع البحث
 تقم،من أجل اإلؼباـ بكل جوانب اؼبوضوع  " األكراؽ اؼبالية دراسة حالة سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية

اعبوانب النظرية كالفنية لسوؽ   األولفصلال يف تحيث تطرؽفصوؿ، إذل ثالث دراسةبتقسيم اؿ
كيف , األكراؽ اؼبالية،حيث تعرضت يف اؼببحث األكؿ إذل موقع سوؽ األكراؽ اؼبالية من السوؽ اؼبارل

اؼببحث الثاشل إذل األدكات اؼبالية اؼبتداكلة يف سوؽ األكراؽ اؼبالية، كيف اؼببحث الثالث التحليل 
أما االستثمارم يف سوؽ األكراؽ اؼبالية، كيف اؼببحث الرابع إذل كفاءة كمؤشرات سوؽ األكراؽ اؼبالية، 

االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر حيث احتول اؼببحث   فجاء ربت عنواف الثانيالفصلفيما ىبص 
كاؼببحث الثاشل على التقنيات اؼبتعلقة باالستثمار ,األكؿ على أساسيات االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر

األجنيب غَت اؼبباشر كاؼببحث الثالث حوؿ احملفظة االستثمارية، كاؼببحث الرابع حوؿ االستثمار 
 اؼبوسـو بعنواف دراسة الفصل الثالثأما يف , (احملددات ، الدكافع، كاالذباىات)األجنيب غَت  اؼبباشر 

تطبيقية ألثر االستثمار األجنيب غَت اؼبباشرة على أداء سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية، حيث احتول 
اؼببحث األكؿ على تقدصل سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية كاحتول اؼببحث الثاشل على  دراسة استقرارية  
مؤشر الدكحة أما اؼببحث الثالث فاحتول على مبذجة قياسية ؼبؤشر السوؽ بداللة االستثمار األجنيب 

 .غَت اؼبباشر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األولل
  اجو نبل انظريةلأل النيةلاسوقل األر قل امااية
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 :تمهيد 
حظيت األسواؽ اؼبالية يف العصر اغبديث كخاصة بعد العوؼبة مكانة عظيمة ، حيث أصبح لقد 

مرآة حقيقية تعكس عليها الصورة الصادقة السوؽ اؼبارل كالذم ىو  تطوراقتصاد الدكؿ يقاس دبقدار 
لالقتصاد، كتًتكز فكرة األسواؽ اؼبالية على العالقة اليت تربط حجم السوؽ كحجم اإلنتاج ، فمع تطور 

 من ،حجم اؼبشركعات كتنوع نشاطها كاتساع تصريف منتجاهتا زادت حاجة اؼبشركعات ؼبزيد من األمواؿ
فوائض اؿ ذاتىنا يربز الدكر اغبيوم لألسواؽ اؼبالية حيث تشكل من خالؽبا تدفق األمواؿ من الوحدات 

الية ، فهي تساىم بشكل كبَت يف زيادة حجم االستثمارات يف ادل العجوزات ذاتالية إذل الوحدات ادل
 .االقتصاد الوطٍت ، كزيادة معدؿ النمو االقتصادم ، كربقيق مستول إشباع أكرب غباجات األفراد

اؼبالية جزءا من األسواؽ اؼبالية فهي تلعب دكرا ىاما يف تعبئة اؼبوارد     كما تعترب أسواؽ األكراؽ
كاؼبدخرات كهتيئتها لالستثمار، ككذا بعث اغبيوية يف القطاعات االقتصادية اؼبختلفة كربريك عجلة النمو 

كقصد التعرؼ أكثر على اعبوانب ، االقتصادم على كبو مستمر كمتزايد كجلب االستثمارات األجنبية
النظرية كالفنية لسوؽ األكراؽ اؼبالية استوجب علينا ربديد اؼبفاىيم األساسية كإطار عاـ لفهم كربليل أسواؽ 

:  أربعة مباحث كما يلي عليو قمنا بتقدصل صبلة من اؼبفاىيم كىذا من خالؿ األكراؽ اؼبالية، ك
 موقع سوؽ األكراؽ اؼبالية من السوؽ اؼبارل: اؼببحث األكؿ 
  كفاءة سوؽ األكراؽ اؼبالية:  اؼببحث الثاشل 

 التحليل االستثمارم يف سوؽ األكراؽ اؼبالية: اؼببحث الثالث  
 رات ككفاءة سوؽ األكراؽ اؼبالية شمؤ: اؼببحث الرابع  
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 موقع سوق األوراق المالية من السوق المالي: المبحث األول 
يشكل السوؽ اؼبارل بتنظيماتو اؼبختلفة ركنا أساسيا من أركاف النظاـ التمويلي يف النظم االقتصادية 

الرأظبالية اليت تعتمد على القطاع اؼبارل اػباص ؼبا لو من دكر عاـ يف ذبميع اؼبدخرات، كتوظيفها يف 
 .اؼبشركعات االستثمارية

 
 مفاىيم أساسية حول السوق المالي: المطلب األول 

الشركط اؼبالئمة تطرقنا يف ىذا اؼبطلب إذل كل من مفهـو السوؽ اؼبارل كأنبيتو باإلضافة إذل ربديد 
 .ق كربديد مكوناتولتكوين

 مفهوم السوق المالي وأىميتو  -1
 :(Financial market) مفهوم السوق المالي -1-1

يستمد السوؽ اؼبارل مفهومو من مفهـو السوؽ بشكل عاـ ، فاألسواؽ موجودة يف اجملتمعات 
البشرية منذ القدـ ، كلكن السلع اليت يتم التعامل يف ىذه األسواؽ ،ككذلك كسائل كأساليب تبادؿ تلك 

السلع ىي اليت تغَتت عرب التاريخ كذلك تبعا لتطور الظركؼ االقتصادية كاإلجتماعية كتبعا لتغَت احتياجات 
قد تطور مفهـو السوؽ من جوانب عدة فمن جانب دل يعد ،كاألفراد،كالرتقاء كسائل االتصاؿ فيما بينهم

ؿبصور يف إطار مكاشل ؿبدد ،كمن جانب آخر سبيل األسواؽ اغبديثة إذل طابع التخصص من حيث أدكات 
 .االستثمار اؼبتداكلة خالؽبا،كمن ىنا قبد أف لألسواؽ اؼبالية تعاريف عدة كلكنها تصب يف معٌت كاحد

اإلطار الذم هبمع بُت الوحدات اؼبدخرة اليت ترغب باالستثمار " يعرؼ السوؽ اؼبارل بأنو 
ككحدات العجز اليت ىي حباجة إذل األمواؿ بغرض االستثمار عرب فئات متخصصة عاملة يف السوؽ بشرط 

اإلطار الذم هبمع بائعي األكراؽ اؼبالية ، دبشًتم تلك  " يعرؼ أيضا بأنوك ،1"تتوفر قنوات االتصاؿ فعالة
األكراؽ ، كذلك بغض النظر عن الوسيلة اليت يتحقق هبا ىذا اعبمع ، أك اؼبكاف الذم يتم فيو،كلكن بشرط 
توفر قنوات اتصاؿ فعالة يف السوؽ حبيث ذبعل األشباف السائدة يف أية غبظة زمنية معينة كاحدة بالنسبة ألية 

                                                 

، عماف، دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة االستثمار باألوراق المالية أرشد فؤاد التميمي،كأسامة عزمي سالـ،-  1 
. 106،ص2004،
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 (األسهم كالسندات)بأنو السوؽ اليت تتداكؿ فيو األدكات اؼبالية " ،كيعرؼ أيضا 1"كرقة مالية متداكلة فيو
. 2"(اؼبشتقات اؼبالية كعقود اػبيار)كأدكات مالية جديدة 

الوسيلة اليت يتلقى من خالؽبا اؼبشًتكف كالبائعوف كالوسطاء كاؼبتعاملوف من "يعرؼ أيضا بأنو كما 
ذكم اإلىتمامات اؼبالية كالنقدية كذلك بغرض تداكؿ األصوؿ اؼبالية اؼبختلفة،اغبقيقية،النقدية لفًتات قصَتة 

كطويلة،كذلك إعتمادا على قوانُت كأنظمة كتعليمات ككذلك عادات كتقاليد كأعراؼ معتمدة ؿبليا 
 .3"كدكليا

:  أىمية السوق المالي في االقتصاد -1-2
 : 4تتمثل أنبية السوؽ اؼبارل بالنسبة لالقتصاد فيما يلي

 يلعب السوؽ اؼبارل دكرا رئيسيا يف زبطيط السياسة النقدية للدكلة إذ بواسطة السوؽ اؼبارل  -
يتمكن البنك اؼبركزم من فبارسة دكر فعاؿ يف تغيَت أسعار الفائدة كأيضا عن طريق  (النقدم)

التحكم يف احتياطات البنوؾ التجارية اليت تلعب دكرا كبَتا يف السوؽ كبالتارل يستطيع البنك 
 . اؼبركزم من ربقيق أىداؼ السياسة النقدية 

 كجود سوؽ مارل فعاؿ يوفر سيولة لألصوؿ اؼبالية قصَتة األجل كفبا يؤدم بدكره إذل البفاض  -
تكلفة التمويل القصَت األجل كيكوف ذلك سببا لزيادة الطاقة اإلنتاجية فبا ىبلق انتعاشا كازدىارا 

 .إقتصاديا 

 يعترب السوؽ اؼبارل مصدرا للتمويل طويلة األجل كذلك عن طريق ما يعرؼ بعمليات سوؽ رأس  -
 .اؼباؿ األمر الذم يعزز النشاط االقتصادم كرفع مستول الناتج الدخل القومي 

 السوؽ اؼبارل يبكن من تنمية االدخار كتوجيو اؼبدخرات ػبدمة االقتصاد الوطٍت كذلك عن ما  -
 يتيحو كجود السوؽ من تشجيع االستثمار يف األكراؽ اؼبالية

                                                 

. 165 ، 164،ص ص 2009، عماف ،دار كائل للنشر كالتوزيع ، 5 ،طإدارة االستثماراتؿبمد مطر ، -  1
2- Jean Barreau , Jacqueline Delahaye, Folorence Delahaye,Gestion Financiere,13e edition 

Dunod, paris,2004,p22. 

. 58،ص2003  ، عماف، دار صفاء للطبع كالنشر كالتوزيع ، االستثمارات واألسواق الماليةىوشيار معركؼ ،-  3
 . 30-29،ص2009، عماف ،دار اؼبستقبل للنشر كالتوزيع ، أساسيات االستثمار طاىر حيدر حرداف ، -  4
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 كجود السوؽ اؼبارل يبكن من تنظيم كمراقبة اإلصدارات يف األكراؽ اؼبالية كاؼبتعامل هبا دبا يكفل  -
سالمة ىذا التعامل كسرعتو كذلك فيو ضماف ؼبصلحة صغار اؼبدخرين ، كاؼبصلحة اؼبالية ىي 

 .انعكاس للمصلحة االقتصادية عموما

 السوؽ اؼبارل يبكن من عدالة ربديد األسعار لألكراؽ اؼبالية اؼبتداكلة كبالتارل فإف ذلك يساعد على  -
  .توجيو االستثمار كبو القطاعات األكثر قباحا كذات اعبدكل كاؼبنفعة االقتصادية األفضل

  : الشروط المالئمة لتكوين سوق مالي- 2
 : 1يتطلب لتكوين سوؽ مارل توفر عدة شركط يبكننا إصباؽبا فيما يلي

كيرجع ذالك لوجود عالقة قوية بُت : زيادة عدد المؤسسات المالية الموجودة في الدولة  -
القطاع اؼبارل كبُت تنمية اؼبدخرات هبدؼ تشجيع عمليات االستثمار ، حيث تعترب اؼبؤسسات 
اؼبالية دبثابة أكعية ادخارية لعامة األفراد كاليت تقـو ىذه اؼبؤسسات بعمليات اإلقراض إذل األفراد 

 .كاؼبستثمرين من أجل إنشاء شركات كمشاريع منتجة 

تعترب السوؽ اؼبارل من أىم األدكات اليت يتم بواسطتها : تحويل المدخرات إلى استثمارات  -
ربويل اؼبدخرات اجملمعة إذل استثمارات كذالك لكوف ىذه السوؽ تعد دبثابة ، سوؽ الستثمار 

أمواؿ األفراد كاؼبؤسسات كالبنوؾ يف شراء األكراؽ اؼبالية اليت سبثل حصصا من رأس ماؿ مؤسسات 
 .صناعية أك ذبارية أك عقارية أك قركضا تتمثل يف سندات 

تعترب بورصات األكراؽ اؼبالية من أجهزة االدخار كاالستثمار :  إنشاء بورصات لألوراق المالية -
اؽبامة يف الدكؿ ذات اغبرية االقتصادية أك ذات االقتصاد اؼبختلط حيث يلعب كل من القطاع 

العاـ كاػباص دكراه يف ىذا الشأف ، فالبورصات ىي أسواؽ الستثمار أمواؿ األفراد كالبنوؾ 
التجارية كصناديق التامُت كصناديق االدخار كغيها من مصادر ذبميع األمواؿ كيتداكؿ فيها األكراؽ 

 .اؼبالية اليت سبثل حصصا يف رأس ماؿ مؤسسات صناعية أك ذبارية 

                                                 

، ص ص 2013، األردف ، دار زىراف للنشر كالتوزيع ، (مفاىيم وتطبيقاتها)األسواق المالية حسٍت علي خربوش ، كآخركف ، -  1
18-22 .
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إف تكوين الشركات أك طرح األسهم ال بد أف يصحبو :  االىتمام بوسائل اإلعالم ومراقبتها  -
إعالف مناسب حىت يعلم كل مستثمر ككل مدخر بالفرصة اليت قد ربتاج لتوظيف أموالو ، كحىت 
كبافظ على مصلحة صغار اؼبدخرين فانو البد من مراقبة ىذه البيانات الواردة يف اإلعالنات حىت 

 .تكوف ؽبا صبغة اعبدية

تعترب ىذه : وجود حد أدنى من االستقرار السياسي داخل الدولة وعدم وجود رقابة على النقد  -
النقطة من أىم العوامل عبذب رؤكس األمواؿ كربويلها من اإلدخارات اػباصة إذل استثمارات 

ىذا العامل مهما بالنسبة للمواطن اؼبقيم يف دكلتو فهو أكثر أنبية  متوسطة كطويلة األجل ،كإذا كاف
بالنسبة للمستثمرين من خارج الوطن كمن خارج الدكلة فاالستقرار السياسي يعترب عامال مهما 

 .عبذب رؤكس األمواؿ 

أىم  إف من:  ضرورة االىتمام بالتنسيق بين األنظمة والقوانين المالية التي تنظم عمل السوق  -
 .ىذه النظم كالقوانُت أسعار صرؼ العمالت كالنظم كالقوانُت الضريبية  

 
:  العوامل التي تؤدي إلى نجاح السوق المالي - 3

: 1لنجاح سوؽ اؼبارل هبب توفر صبلة من الشركط نذكر من أنبها 
مناخ مالئم لالستثمار قائم على عنصرم الثقة كالتنظيم ، الثقة يف النظاـ السياسي كاالقتصادم  -

 .لدكره يف جذب االستثمارات احمللية كاألجنبية 

فلسفة اقتصادية كاضحة تسمح لرأس اؼباؿ اػباص بتكوين الشركات اؼبسانبة اؼبختلطة كاػباصة   -
 .كيتبعها من أنظمة كقوانُت 

 تنوع أدكات االستثمار ، كىي سلعة سوؽ األكراؽ اؼباؿ ، فالتنوع باألدكات يعٍت تعدد اػبيارات  -
 .أماـ اؼبدخرات 

                                                 

  112-113ص،،ص مرجع سابق ،أرشد فؤاد التميمي ، كأسامة عزمي سالـ - 1
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توفر مؤسسات مالية كمصرفية متنوعة كمتعددة قادرة على خلق الفرصة كذبميع اؼبخاطر كتقليلها   -
 .ىذا جبانب فاعليتها بتسويق اإلصدارات

حجم مناسب من اؼبدخرات القابلة للتحويل إذل استثمارات ـبتلفة اآلجاؿ، حيث أف كجود  -
 .السوؽ وبفز ىذه اؼبدخرات كتوجيهها كبو الفرص االستثمارية 

العمل على كجود نظاـ ضرييب مرف كفعاؿ يراعي متطلبات اجملتمع يف التنمية من حيث اإلعفاءات  -
 .الضريبية على بعض أنواع اإلصدارات 

كجود عدد كبَت من البنوؾ الوطنية كاألجنبية كشركات االستثمار كشركات اؼبسانبة العامة كارتفاع  -
 .  نسبة االدخار لدل األفراد

 مكونات السوق المالي - 4
سوؽ النقد كسوؽ رأس اؼباؿ  : يتكوف سوؽ اؼبارل من شقُت اثنُت كنبا 

  (:Money market)د  سوق النق- 1- 4
أسواؽ االستثمار قصَتة األجل اليت ال تتجاكز أجل استحقاؽ األكراؽ " تعرؼ السوؽ النقدية بأهنا 

اؼبالية فيها عن السنة الواحدة ، أم عبارة عن يتم فيها عمليات اإلقراض كاالقًتاض فيما بُت البنوؾ احمللية 
أك احمللية كاألجنبية ألجل أقل من السنة ، حيث يركز ىذا السوؽ على سعر الفائدة الذم يتحدد بناء على 

 .1"الطلب كالعرض
"  2.السوؽ اليت تتعامل يف أدكات الدين القصَت كاؼبتوسط األجل" كتعرؼ أيضا بأهنا

تعترب السوؽ النقدية أحد اؼبصادر األساسية يف تامُت السيولة النظاـ اؼبصريف ،كفيها أيضا ذبد 
كيقـو البنك اؼبركزم . البنوؾ التجارية اجملاؿ اؼبناسب يف عرض قدر ىاـ من مواردىا اؼبالية البالغة السيولة

بالتأثَت على عمل ىذه السوؽ بدرجة كبَتة من خالؿ اإلجراءات كالضوابط اليت يضعها لتنظيم كتوجيو 

                                                 

  .  24، ص2008، عماف ، اؼبعتز للنشر كالتوزيع ، األسواق المالية والنقدية رظبية اضبد أبو موسى ، - 1
2-Dov Ogien, pratigue de Marche financier, Ed, Dunond, paris,،2007, p37. 
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عمل ىذه األسواؽ، كاإلشراؼ كالرقابة عليها كذلك من خالؿ استخداـ أدكات السياسة النقدية، رغم أف 
. 1ىذا الدكر كالتأثَت ىبتلف حسب طبيعة االقتصاد كإدارتو كدرجة تطوره

: 2كسبتاز سوؽ النقد ببعض اؼبزايا من أنبها 
اؼبركنة العالية حيث تنخفض تكاليف إجراءات إسباـ الصفقات اؼبالية كما تتميز إجراءات إسباـ  -

 .الصفقات اؼبالية

أكؽبما البفاض درجة اؼبخاطرة كىي : درجة اؼبخاطرة فيو كذلك اللبفاض لسببُت بالبفاض تتميز  -
اؼبخاطر اليت تنشأ عن احتماؿ ىبوط أسعار األكراؽ اؼبالية اؼبتداكلة فيو ، كثانيها درجة ـباطر الدين 

.   ذاتو كىي تلك اؼبخاطر اليت ترتبط باحتماالت قدرة اؼبدين على سداد دينو يف موعد استحقاقو

كمن أىم أدكات االستثمار يف سوؽ النقد باإلضافة إذل القركض القصَتة األجل تتوفر يف سوؽ النقد 
شهادات اإليداع القابلة للتداكؿ، القبوالت اؼبصرفية : تتوفر ؾبموعة أخرل من أدكات االستثمار كاؼبتمثلة
.  3كأذكنات اػبزانة ، اليورك دكالر كاألكراؽ التجارية 

 (:Capital market)ل الما رأس سوق- 4-2
سوؽ األمواؿ الطويلة األجل،كىو الذم من خاللو تلتقي كحدات "يعرؼ سوؽ رأس اؼباؿ على أنو 

االستثمار مع كحدات االدخار لعقد صفقات طويلة األجل بصورة مباشرة باالكتتاب باألسهم 
 .4"كالسندات

: 5كيبتاز سوؽ رأس اؼباؿ باػبصائص التالية 
 سوؽ رأس اؼباؿ قد يرتبط باألكراؽ اؼبالية طويلة األجل كيكسب أنبية خاصة يف سبويل اؼبشركعات  -

 .اإلنتاجية اليت ربتاج إذل رؤكس أمواؿ كبَتة على أجل طويل 

                                                 

. 59،ص2006، عادل الكتب اغبديث ، عماف ، األسواق المالية والنقديةفيلح حسن خلف،-  1
. 25-24رظبية أضبد أبو موسى ، مرجع سابق،ص -  2
. 198ؿبمد مطر ،مرجع سابق، ض-  3
. 120،ص ، مرجع سابقسالـأرشد فؤاد التميمي ، أسامة عزمي -  4
. 35،ص2002 عماف،دار صفاء للنشر كالتوزيع ، ، األسواق المالية والنقديةصباؿ جويداف اعبمل  ، -  5
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 يعترب االستثمار يف سوؽ األكراؽ اؼبالية عائدا ،فإف اىتماـ اؼبستثمرين يف رأس اؼباؿ يكوف الدخل  -
 .أكثر منو كبو السيولة كاؼبخاطرة 

 يتسم ىذا السوؽ بكونو أكثر تنظيما من السوؽ النقدم نظرا لكونو متعامل بو من قبل الوكالء  -
 .كاؼبتخصصُت 

 . االستثمار يف سوؽ رأس اؼباؿ يكوف أكثر ـباطرة كأقلها سيولة يف االستثمار بالسوؽ النقدم  -

 يتطلب سوؽ رأس اؼباؿ كجود سوؽ ثانوم يتم تداكؿ أدكات االستثمار اؼبختلفة فيو ، كذلك من  -
حىت يتم تنشيط االستثمار يف سوؽ رأس اؼباؿ كحىت يتم توفَت سيولة نقدية مالئمة لألكراؽ اؼبالية 

 .   طويلة األجل األمر الذم يزيد من تداكؽبا

 مكونات السوق المالي: (1-1)الشكل رقم 
 

 
 

                 
 
 
 
 

 
 

 .239،ص2000 الدار الجامعية للنشر والتوزيع ،،عبد الغفار حنفي، رسمية قرياقص: المصدر 
 

 
 

 مكــــونات ســوق المــال 

 سـوق النقـد 

 أسواق  جلة )مستقبلية (

األجلتتداول فيها األوراق المالية قصيرة   

 أسواق حاضرة

 أسواق منظمة أسواق غير منظمة

 تتداول فيها األوراق المالية طويلة األجل التي تصدرىا منشئات األعمال

 سوق رأس المال

 السماسرة

 البنوك التجارية

  الجهاتبع 

 



 انجىانب اننظريت وانفنيت نسىق األوراق انًانيت:انفصم األول
 

-27- 
 

 ىاوخصائص وظائفها،سوق األوراق المالية مفهومها: المطلب الثاني 
 

  سوؽ األكراؽ اؼباليةتطرقنا يف ىذا اؼبطلب إذل مفهـو كخصائص ككظائف 
 (:Stock market)  مفهوم سوق األوراق المالية-1

 :ىناؾ عدة تعاريف لسوؽ األكراؽ اؼبالية نستعرض منها ما يلي
السوؽ اليت تتعامل باألكراؽ اؼبالية من أسهم كسندات كقد :" تعرؼ سوؽ األكراؽ اؼبالية على أهنا 

تكوف منظمة أك غَت منظمة ففي األكذل تتم صفقات بيع كشراء األكراؽ اؼبالية يف مكاف جغرايف كاحد 
معُت يعرؼ بالبورصة ، أما السوؽ غَت اؼبنظم فيتكوف من عدد من التجار كالسماسرة يباشر كل منهم 
نشاطو يف مقره كيتصلوف ببعضهم  بواسطة اغباسوب ، كما أف ىذه األسواؽ قد تكوف ؿبلية أك عاؼبية 

ففي األكذل تتداكؿ األكراؽ اؼبالية للمنشآت كاؽبيئات احمللية ، أما الثانية فتتسع لوجود اؼبستثمرين األجانب 
 . 1"، كتتداكؿ فيها أكراؽ مالية ؼبنشآت كىيئات من دكؿ أجنبية 

بأنو عبارة عن نظاـ يتم دبوجبو اعبمع بُت البائعُت كاؼبشًتين لنوع معُت من األكراؽ أك :" كتعرؼ أيضا
ألصل مارل معُت ، حيث يتمكن بذلك اؼبستثمرين من بيع كشراء عدد من األسهم كالسندات داخل 
السوؽ ،إما عن طريق السماسرة أك الشركات العاملة يف ىذا اجملاؿ ، كلكن مع مبو الشركات ككسائل 

 .  2"االتصاؿ
بأنو ذلك السوؽ الذم يتم فيها التعامل على األكراؽ اؼبالية كاألسهم كالسندات بيعا :" كتعرؼ أيضا

كشراء، كيتحدد السر فيها بناء على حجم اؼبعركض منها كمدل اإلقباؿ على شرائها فيما يعرؼ بآليات 
 .3"العرض كالطلب ، كيطلق على ىذا السعر سعر السوؽ

األسهم )ذلك السوؽ الذم تتداكؿ فيو األكراؽ اؼبالية متوسطة كطويلة األجل" بأنوكقد عرفت أيضا 
" 4.، حيث يكوف ؽبذه السوؽ مكاف، كما أف السعر يتحدد على أساس قول العرض كالطلب(كالسندات

                                                 

  .7-6:،ص ص2005مؤسسة شباب اعبامعة ، ،، اإلسكندرية (أسواق المال وأدواتها)البورصات ضياء ؾبيد موسوم ، - 1
. 17،ص2008دار أسامة للنشر كالتوزيع ، عماف،، (البورصة)أسواق األوراق المالية عصاـ حسُت ،  -  2
. 15،ص2008 ،اإلسكندرية ، دار نشر الثقافة ،المحاسبة في شركات السمسرة في األوراق المالية ،أمُت السيد أضبد لطفي -  3

4- Bertrand Jacquillat et Bruno solnik, Marches Finance ,Gestion Portefeuilles et des 

risques, édition,,Donod, paris,1990,p34.  
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نستنتج أف سوؽ األكراؽ اؼبالية عبارة عن مكاف يتم تتداكؿ فيو األكراؽ اؼبالية كتأسيسا فبا تقدـ 
طويلة األجل مثل األسهم كالسندات ،حيث تتم صفقات بيع كشراء ىذه األكراؽ من قبل ؾبموعة من 
اؼبختصُت يف ىذا النوع من اؼبعامالت ، كبالتارل تكوف ىذه السوؽ مكاف التقاء رغبات البائع كاؼبشًتم 

. كمن مث ربدد األسعار كفقا لقانوف الطلب كالعرض 
 (:Stock market characteristics)  خصائص سوق األوراق المالية- 2

 :  1يتمتع سوؽ األكراؽ اؼبالية بالعديد من اػبصائص كاؼبتمثلة فيما يلي
 سوؽ األكراؽ اؼبالية ىي سوؽ منتظمة، كذلك بفضل الشركط كالقيود القانونية لتداكؿ األكراؽ اؼبالية  -

يف ىذه السوؽ لذلك ففي معظم البلداف ىناؾ إدارات مستقلة ذات صالحيات تدير العمليات يف 
 .األسواؽ اؼبالية كتوفر للمتعاملُت اؼبعلومات الضركرية 

 التداكؿ يف سوؽ األكراؽ اؼبالية خصوصا يف األسواؽ الثانوية يتم من خالؿ الوسطاء أك السماسرة  -
 .ذكم اػبربة يف الشؤكف اؼبالية باإلضافة إذل الكفاية اؼبالية اليت هبب أف تتوفر فيهم 

 التداكؿ يف األسواؽ اؼبالية توفر اؼبناخ اؼبالئم لظهور سوؽ منافسة كاملة كبالتارل ربدد األسعار العادلة  -
 .على أساس العرض كالطلب 

 االستفادة من تكنولوجيا االتصاالت فإف كإمكانية نظرا للمركنة اليت تتميز هبا أسواؽ األكراؽ اؼبالية  -
ذلك يعطي خاصية لألسواؽ اؼبالية بكوهنا تتميز عن غَتىا من أسواؽ السلع بأهنا أسواؽ كاسعة تتم 

 .فيها صفقات كبَتة كفبتدة قد يتسع نطاقها ليشمل أجزاء عدة من العادل يف نفس الوقت 

 أسواؽ األكراؽ اؼبالية متطورة باستمرار فبا يتيح ؾباالت كاسعة لالستفادة أماـ فئات اؼبستثمرين يف  -
 .ـبتلف أرجاء العادل 

 يف أسواؽ األكراؽ اؼبالية يتطلب الدراية يف اؼبعلومات السوقية كازباذ القرارات االستثمارية االستثمار  -
الرشيدة كبالتارل فإف االستثمار يف األكراؽ ذات اؼبخاطر العالية قد يكوف ذك أبعاد سلبية األمر الذم 

.  يستدعي يف بعض األحياف من اغبكومات التدخل ؼبنع بعض العمليات الضارة باؼبستثمر كاجملتمع 
                                                 

  .35طاىر حيدر حرداف ، مرجع سابق ،ص-  1
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 :  وظائف سوق األوراق المالية- 3
 :فيما يلي  كظائف سوؽ األكراؽ اؼبالية يبكن تلخيص

 .إهباد حلقة اتصاؿ بُت البائعُت كاؼبشًتين األمر الذم ييسر سبل االستثمار كسبويل االقًتاض  -

  تشجيع االدخار كذلك بفتح ؾباال كاسعا لصغار اؼبدخرين إلهباد فرص استثمارية مالئمة  -

توجيو االدخار كبو االستثمارات األكثر كفاءة كإنتاجية ، األمر الذم يضمن عائدا مالئما للمستثمر  -
 .كيعود بالنفع العاـ على مستول االقتصاد القومي

 كجود السوؽ يساعد راظبي السياسة النقدية كاؼبالية على ربقيق أىداؼ تلك السياسات يف الرفاىية  -
 .كالتنمية االقتصادية

توفَت اؼبعلومات كالبيانات اليت سبكن اؼبستثمر من حسن اختيار كسائلو االستثمارية كسبكينو يف إعادة  -
  . 1النظر يف استثماراتو فبا يعود عليو بالنفع كالفائدة 

 المقومات  وسوق األوراق المالية المكونات: المطلب الثالث 
 .تطرقنا يف ىذا اؼبطلب إذل مكونات كمقومات سوؽ األكراؽ اؼبالية

 :(Stock market components) مكونات سوق األوراق المالية -1

 األسواؽ اغباضرة كاألسواؽ اؼبستقبلية :تنقسم سوؽ األكراؽ اؼبالية إذل قسمُت 
 (: Present market) األسواق الحاضرة -1-1

. سوؽ األكلية كالسوؽ الثانويةتنقسم إذل 
تلك " تعرؼ السوؽ األكلية بأهنا :(The primary market)  السوق األولية-1-1-1

السوؽ اليت يتم فيها التعامل باألكراؽ اؼبالية عند إصدارىا ، كيف إطار ىذا النوع من األسواؽ يتم 
التعامل باألكراؽ اؼبالية اعبديدة اليت مت إصدارىا ألكؿ مرة ، كذلك عن طريق ما يسمى باالكتتاب العاـ 

                                                 

 .38 صباؿ جويداف اعبمل  ، مرجع سابق،ص- 1
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، سواء تعلق ذلك بإصدار األسهم عند تأسيس كإنشاء الشركات اعبديدة ، أك زيادة رأس ماؽبا بغرض 
توسيع كتنويع نشاطها أك إصدار األسهم كالسندات عند اغباجة إذل قركض طويلة األجل ، كعادة ما 

مؤسسات متخصصة تسمى مؤسسات  (األسهم كالسندات)تتوذل عمليات إصدار األكراؽ اؼبالية 
 :2كيتم طرح اإلصدارات اعبديدة من األسهم كالسندات باستخداـ ثالثة أساليب كىي،1"اإلصدار

كفقا ىذا األسلوب تقـو جهة اإلصدار باالتصاؿ مباشرة باؼبستثمرين احملتملُت  :األسلوب المباشر  -
ألكراقها لتسويق إصدارىا دكف تدخل كسطاء كذلك لتوفَت الوقت كاعبهد كعدـ االلتزاـ بالتسجيل يف 

البورصة ،غَت أنو يًتتب على ىذا األسلوب تكاليف عالية كشركط قاسية باإلضافة لعدـ كفاءة أك 
 .اؼبناسبة توفر اػبدمة التسويقية

حيث تتوذل مؤسسة مالية متخصصة عادة ما يسمى ببنك االستثمار إصدار  :األسلوب غير المباشر  -
األكراؽ اؼبالية نيابة عن الشركة ، أم يقـو بتمويل شراء اإلصدار مقدما مث يقـو ببيعو يف السوؽ 

 .األكرل

كيتم من خالؿ دعوة اؼبستثمرين احملتملُت لتقدصل عطاءات تتضمن الكميات اؼبراد  :أسلوب المزايدة  -
بيعها كسعر البيع ، حيث يتم قبوؿ العطاءات صاحبة السعر األعلى مث األقل إذل أف يتم كامل 

. اإلصدارات

كىي اليت هبرم فيها تتداكؿ األدكات اؼبالية :(Secondary Market)  السوق الثانوية-1-1-2
خص آلخر،كبالتارل ال تضيف التبادالت اعبارية يف ىذه شكيتحقق فيها نقل ملكية ىذه األدكات من 

يف اؼبقابل أف لألسواؽ الثانوية دكرا ىاما كإف  األسواؽ أم رأظباؿ إذل الشركة اليت تعود إليها، غَت أف
كاف غَت ذلك مباشر يف حركة االستثمارات للشركات اؼبعنية،ألف أم ىبوط يف نشاطها ينعكس على 

                                                 

.  18عصاـ حسُت ،مرجع سابق،ص-  1
جامعة قاصدم ،، اعبزائر  غَت منشورة ، رسالة ماجستَتأثر األزمة المالية على أداء سوق األوراق الماليةؿبمد اؽبامشي حجاج ، -  2

. 20، ص2012-2011 ،،كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت(كرقلة)مرباح 
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كما قبد أف ،1حركة تداؿ أدكاهتا كيؤدم ذلك غالبا إذل البفاض قيم ىذه األدكات يف السوؽ الثانوم
 : ىذه األسواؽ كبدكرىا تنقسم إذل قسمُت 

  (:Regulated market)السوق المنظمة  - أ

يلتقي فيها اؼبتعاملُت شراء  (منظمة)سوؽ تنعقد يف أماكن مركزية كيف أكقات دكريةىي عبارة عن 
كبيع األكراؽ اؼبالية اؼبقيدة يف تلك السوؽ، كفقا لنظم ثابتة كلوائح كقوانُت ؿبددة تنظم قواعد التعامل 

يتم التعامل فيها على أساس اؼبزاد العلٍت حيث .2كعقد الصفقات كالشركط الواجب توفرىا يف اؼبتعاملُت
كيًتتب على ىذا التعامل بعض التكاليف كالعموالت النقدية كأىم شركطها أف يتم توجيو اؼبدخرات كبو 

ـبتلف االستثمارات كذلك كجود استقرار سياسي كضماف حصوؿ اؼبستثمرين أك اؼبتعاملُت فيو على 
عائد معقوؿ ، مع استقرار سعر العملة أماـ العمالت األخرل ، ككذلك سهولة اإلعالـ عن الفرص 

 .3االستثمارية اؼبتاحة
  :(Unregulated market)السوق غير المنظمة   - ب

ىي أسواؽ عرفية ليس ؽبا إطار مؤسسايت أك ىيكلي تنظيمي ؿبدد ، كسبثل بيوت السمسرة 
كالوسطاء اؼبالية اؼبنتشرة جغرافيا ضمن حدكد السوؽ كيتداكؿ هبا األكراؽ غَت اؼبدرجة يف السوؽ اؼبنظمة 

كيطلق عليها أيضا السوؽ غَت الرظبية، . كتشكل عملية التفاكض بُت البائع كاؼبشًتم أساس آلية التسعَت
كاؼبعامالت اليت تتم يف ىذه السوؽ بعامالت اؼبنضدة ، كيتم االتصاؿ بُت اؼبتعاملُت كعقد الصفقات 

من خالؿ شبكة كبَتة من أجهزة االتصاؿ السريعة كاػبطوط اؽباتفية كغَتىا من كسائل االتصاؿ اغبديثة 
، اليت تربط بُت اؼبتعاملُت ، كغالبا ما ينظم اؼبتعاملُت يف السوؽ غَت اؼبنظمة جبمعية أك رابطة تسمى 

                                                 

. 62-60معركؼ ىوشيار ، مرجع سابق،ص ص -  1
2 -Alain Martinet, lexiques de Gestion,5e Edition, Dalloz, Paris، 2000،p53. 

،ص 2008دار كائل للنشر كالتوزيع ، ،،عماف(األسس النظرية والعلية)االستثمار في بورصة األوراق المالية فيصل ؿبمود الشواكة ،-  3
. 57-56ص 
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باعبمعية الوطنية لتجار الوراؽ اؼبالية كيقـو ىذا االرباد بتنظيم العمل يف ىذا السوؽ كمنح الًتاخيص 
 . 1للسمسرة

  (:The third Market)السوق الثالثة  -

ىي عبارة عن نوع من األسواؽ غَت اؼبنظمة ، حيث تتكوف من بيوت السمسرة من غَت أعضاء 
السوؽ اؼبنظمة ، كإف كاف ؽبم اغبق يف العمل يف األكراؽ اؼبسجلة يف تلك األسواؽ ، كبيوت السمسرة ىذه 

تكوف على استعداد لشراء كبيع األكراؽ اؼبالية بأم كمية سواء كانت صغَتة أك كبَتة ، أما صبهور العمالء 
يف ىذه السوؽ فهي اؼبؤسسات االستثمارية الكربل مثل صناديق اؼبعاشات كاألصوؿ اؼبؤمن عليها اليت 

 .2تديرىا البنوؾ التجارية 
 (: The fourth market)الرابعة  السوق -

يتكوف ىذا السوؽ من اؼبؤسسات االستثمارية الكبَتة كاألفراد كاألغنياء الذين يتعاملوف فيما بينهم 
يف شراء كبيع األكراؽ اؼبالية يف أحجاـ كبَتة ، ككجدت ىذه األسواؽ غبد من العمالت اإلضافية اليت 

كظبة ىذه السوؽ السرعة يف إسباـ الصفقة ، كبكلفة أقل لذلك تعد .يدفعها البائع كاؼبشًتم إذل السمسار 
 3.ىذه السوؽ منافسا قويا لألسواؽ اؼبنتظمة ، إذ يبكن التعامل بكافة األكراؽ اؼبالية يف السوؽ

                                                                          (: Future Markets)األسواق المستقبلية  -1-2

تلك األسواؽ اليت يتم فيها االتفاؽ على السعر األصل اؼبباع " تعرؼ األسواؽ اؼبستقبلية على أهنا 
أك اؼبشًتل حاال على أف يتم التسليم الحقا ، كيستخدـ ىذه األسواؽ غبماية اؼبستثمرين يف تقلبات 

األسواؽ إذل عقود اػبيارات كالعقود اؼبستقبلية  األسعار اؼبستقبلية كربقيق األرباح الرأظبالية، كتنقسم ىذه
. 4"كعقود اؼببادالت

                                                 

، 2013 ، دار النفائس للنشر كالتوزيع ، عماف ، مقومات االستثمار في سوق األوراق المالية اإلسالميةبن الضيف ؿبمد عدناف، -  1
 .117ص 

. 21عصاـ حسُت ، مرجع سابق، ص-  2
. 125أرشد فؤاد التميمي ، أسامة عزمي ، مرجع سابق ، ص-  3
. 23، صمرجع سابقرظبية أضبد أبو موسى،-  4
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 :مقومات سوق األوراق المالية -2

 :1إلنشاء سوؽ األكراؽ اؼبالية يتطلب توافر ؾبموعة من الشركط كاؼبقومات أنبها 
 تبٍت فلسفة اقتصادية كاضحة ، قائمة على الثقة يف قدرات السوؽ على ربريك النشاط االقتصادم  -

 .يف ظل اعتبارات الكفاءة االقتصادية كالسلوؾ الرشيد للفرد كاؽبيئات القائمة بالنشاط االقتصادم 

 توفر اإلطار التشريعي اؼبرف ،القادر على االستمرار كالتكيف مع اؼبستجدات كاؼبتغَتات االقتصادية  -
كعلى تسهيل اؼبعامالت كعلى ربريك رؤكس األمواؿ ، مع توفَت اغبماية كاألماف لكافة أطراؼ 

 .التعامل

 كجود ىيكل مؤسسي منظم، يعرب عنو جبهاز إدارم متكامل ربكمو ىيئة أك عبنة كيشًتط بأعضاء  -
 .السوؽ اغبياد كاػبربة بشؤكف اؼباؿ

 كجود قنوات كسيطة فعالة كمتطورة ككفؤة ، تساىم يف توفَت اؼبعلومات الدقيقة كتسهيل كتسريع  -
 .عمليات التداكؿ

 كجود حجم كايف من اؼبدخرات اؼبعركضة لإلستثمار ، من خالؿ أجهزة السوؽ مقابل كجود طاقة  -
استيعابية مقبولة كمعقولة كقادرة على استيعاب رأس اؼباؿ اؼبعركض اؼبتمثل يف اؼبشركعات ذات اعبودة 

 .االقتصادية ، كالرحبية اؼبغرية

  : كجود االستمرارية كالتنظيم ،أم أف السوؽ األكراؽ اؼبالية سوقا مستمرة من خالؿ العناصر التالية -

  كجود اغبرية التامة بُت اؼبتعاملُت 

  كجود عدد كايف من اؼبتعاملُت فيها ، يضمن االستمرارية كاالستقرار ، ألنو يبنع التحكم يف األسعار من
 قبل فئة من اؼبتعاملُت 

  تعدد كتنوع األكراؽ اؼبالية اؼبطركحة كاؼبتداكلة ، كذلك بزيادة عدد الشركات. 

                                                 

.  113- 112بن الضيف ؿبمد عدناف، مرجع سابق، ص -  1
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 كجود أنظمة كفؤة لإلفصاح اؼبعلومايت كاؼبارل عن كاقع الشركات كالسوؽ كربليل النشاط االقتصادم. 

  كجود الشركات كاؼبؤسسات اؼبصدرة لألكراؽ ضمن قائمة اؼبؤسسات ذات السمعة اعبيدة. 

  كجود ىيكل متكامل من البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية اليت تستخدـ أساليب فنية متقدمة ككجود إطارات
 . فنية ذات خربة عالية 

 األىمية االقتصادية لسوق األوراق المالية  -3

تلعب سوؽ األكراؽ اؼبالية دكرا كبَتا كىاما  يف االقتصاد، يرتبط أساسا جبانبها اؼبارل، حيث أف 
مشاركة  رؤكس األمواؿ األجنبية يف االستثمارات احمللية، يزيد من مردكدية اؼبؤسسات اإلقتصادية اػباصة 
ك . كالعامة  كىذا ما يعود باإلهباب على االقتصاد الكلي ليوجهػػو كبػول اإلنعاش ك التسريع من كتَتة التنمية

: 1يف ىذا الصدد سنحاكؿ معرفة الدكر األساسي ؽبذه السوؽ يف اغبياة االقتصادية كاؼبتمثل فيما يلي
تسعى سوؽ األكراؽ اؼبالية : دور سوق األوراق المالية في إستقطاب رؤوس األموال األجنبية  -3-1

منح فوائد مرتفعة ك مغرية ك : إذل جلب االستثمارات األجنبية ك ىذا بإتباع طرؽ شىت أنبها
حيث أف انضماـ الشركة إذل ىذه السوؽ ىبلق ؽبا مكانة .تبياف مكانة الشركات اؼبقيدة لديها

كبالتارل .خاصة بُت الشركات ك يدؿ على أكضاعها اإلقتصادية اعبيدة ك مركزىا اؼبارل اؼبقبوؿ
فإف تدفقات رؤكس األمواؿ األجنبية تعمل على الرفع من حجم السيولة على مستول البلد 

 .اؼبستقبل، فبا ىبلق مصدرا ماليا تتمكن من خاللو اؼبؤسسات من سبويل مشاريعها

إذ توفر سوؽ األكراؽ اؼبالية على اؼبيل لالدخار ، من خالؿ ما توفره : دورىا في زيادة االدخار -3-2
من ؾبموعة كبَتة من اػبيارات لوحدات الفائض ؛ كتوفَتىا ألصوؿ مالية تعترب أكثر جاذبية 

من نواحي السيولة كالعائد كاؼبخاطرة، كمن مث فهي تشجع الوحدات ذات الفائض لتقليل 
 .اإلنفاؽ االستهالكي لصاحل االدخار

                                                 

كرقة حبثية مقدمة ، (المعوقات واألفاق)دور السوق المالي في تمويل التنمية االقتصادية في الجزائر زيداف ؿبمد ،نورين بومدين ،-  1
  22 /21،بسكرة يومي - دراسة حالة اعبزائر كالدكؿ النامية- ؼبلتقى الدكرل حوؿ سياسات التمويل كأثرىا على االقتصاديات كاؼبؤسساتؿ

. 4،ص 2006نوفمرب
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تساىم سوؽ األكراؽ اؼبالية يف زبفيف عبء اؼبديونية اػبارجية من : دورىا في عالج المديونية  -3-3
خالؿ تقنية توريق الدين  فحول ىذه التقنية ىو ربويل الدين إذل كرقة مالية قابلة للتداكؿ يف 

. كتسمى األدكات اؼبالية اليت تستخدـ يف ىذه التقنية بسندات التخارج . أسواؽ اؼباؿ الدكلية 
 .إذ يبكن للمصارؼ الدائنة ربويل القركض التجارية إذل أكراؽ مالية قابلة للتداكؿ

حيث . كذلك عن طريق طرح أكراؽ مالية حكومية يف تلك السوؽ : دورىا تمويل خطط التنمية -3-4
رافق بركز أنبية األكراؽ اؼبالية اليت تصدرىا شركات اؼبسانبة ازدياد التجاء اغبكومات إذل 

االقًتاض العاـ من أفراد الشعب، لسد نفقاهتا اؼبتزايدة كسبويل مشركعات التنمية، كذلك عن 
طريق إصدار السندات كاألذكنات اليت تصدرىا اػبزانة العامة ذات اآلجاؿ اؼبختلفة، كمن ىنا 

 .صارت ىذه الصكوؾ ؾباال لتوظيف األمواؿ ال يقل أنبية عن أكجو التوظيف األخرل

إذ لو قامت البنوؾ التجارية بعمليات التمويل ألدل ذلك  : دورىا في تجنب اآلثار التضخمية  -3-5
على زيادة مفرطة يف حجم االئتماف احمللي،كبالتارل إحداث موجات تضخمية،خاصة أف ىذه 

 1.القركض تأخذ طابع القركض طويلة األجل فبا يتطلب فًتة طويلة قبل ربقيق النتائج

تنظيم وسير سوق األوراق المالية  : المطلب الرابع 
 :التالية النقاط خالؿ من اؼبالية األكراؽ سوؽ كسَت تنظيم توضيح يبكن

إدارة سوؽ األكراؽ اؼبالية  -

اؼبتعاملوف يف سوؽ األكراؽ اؼبالية  -

 قواعد كإجراءات التعامل يف سوؽ األكراؽ اؼبالية  -

 (:stock market management)  إدارة سوق األوراق المالية -1

  2:يلي فيما جلها يتمثل كالتنظيمية اإلدارية التقسيمات من ؾبموعة خالؿ من البورصة تدار
                                                 

  5.1نفسو، ص - 

. 60، صمرجع سابقفيصل ؿبمود الشواكة، -  2
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 :البورصة إدارة مجلس أو لجنة -1-1

 صندكؽ، كأمُت كنائب رئيس من مكوف مكتب كؽبا اؼبنتخبُت، السماسرة من عدد من تتكوف
 العمل، سَت بضماف زبتص حيث للبورصة إدارة ؾبلس دبثابة اللجاف ىذه كتكوف فرعية، عباف عنها كتتفرع

 .لألسعار كاألعلى األدسل اغبد كربديد كالسماسرة كالوسطاء اؼبندكبُت على التأديبية السلطة دكر كفبارسة
 :العامة الجمعية  -1-2

 كالتصديق البورصة إدارة ؾبلس أك عبنة بانتخاب زبتص حيث العاملُت، البورصة أعضاء من تتكوف
 .كاألنشطة األعماؿ كافة كمناقشة اػبتامية كاغبسابات العمومية اؼبيزانية على

 :المالية األوراق ىيئة أو العليا اللجنة -1-3

 بتطبيق الكفيلة اإلجراءات كافة بازباذ زبتص ما غالبا هناأ إال أخرل، إذل بورصة من زبتلف
 .العالقة ذات كاإلجراءات كاألنظمةالقوانُت 

  :التحكيم ىيئة -1-4

التحكيم  على اتفاؽ ىناؾ يكوف أف بشرط األعضاء بُت ربدث قد اليت اؼبنازعات صبيع يف بالفصل زبتص 
 .اؼبتنازعة لألطراؼ ملزمة اتوقرارا كتكوف

 :التأديب مجلس -1-5

 يف بالفصل كىبتص العاملُت، األعضاء أحد كعضوية نائبو، أك البورصة عبنة رئيس برئاسة يكوف
 .القائمة كاألنظمة للقوانُت كفقا اؼبخالفات
 

 :الحكومة مندوب -1-6

 . البورصةعبنة كجلسات العامة اعبمعية اجتماعات كحضور ا،بو اؼبعموؿ القوانُت تنفيذ دبراقبة يقـو
 (:Traders in the stock market) المتعاملون في سوق األوراق المالية -2
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يتدخل يف سوؽ األكراؽ اؼبالية العديد من الفاعلُت األساسيُت الذين زبتلف أدكارىم كطريقة عملهم يف 
 .سوؽ األكراؽ اؼبالية

  طريقة التعامل في سوق األوراق المالية-2-1
على اختالؼ أنواعها أك مستوياهتا من قبل صبهور  يتم التعامل باألكراؽ اؼبالية يف األسواؽ اؼبالية

اؼبتعاملُت على أساس شراء كبيع عدد ؿبدكد، أك على أساس األكامر اليت يصدرىا العمالء للسماسرة ، كليت 
زبتلف باختالؼ أىداؼ كتوقعات ىؤالء العمالء ، فمنها ما يكوف ألحسن سعر ، كمنها ما يكوف 

ألحسن سعر ؿبدد  كمنها ما يكوف عند أقل خسارة ، أك على أساس البيع قصَت األجل ، كالذم يتمثل 
يف قياـ عميل باقًتاض سهم من قبل عميل آخر ، لبيعو يف السوؽ ، كعند البفاض سعره يقـو بشرائو من 
السوؽ، كإعادتو إذل اؼبالك األصلي ، كىنا يتحقق مكسب للمقًتض من خالؿ فرؽ األسعار بُت عملية 

 كبالطبع فإف السمسار يقـو بأداء عملو ،1البيع كالشراء،كمكسب للمالك بنسبة يتم االتفاؽ عليها مسبقا 
من كاقع الًتخيص لو بذلك  رظبيا من اعبهات اغبكومة الرقابية يف الدكلة ، كيقـو السمسار بأداء ىذه 

.  2اػبدمة مقابل عمولة متفق عليها مسبقا 
 : الفئات التي يقوم عليها السوق  -2-2

 .تتمثل الفئة اليت يقـو عليها السوؽ يف فئة اؼبستثمرين ،كفئة اؼبصدريُت،كفئة الوسطاء اؼباليُت
 :(Investors category) فئة المستثمرين -2-2-1

 دخوؽبم تزيد الذين باألفراد كيقصد اؼبالية، اؼبؤسسات أك األفراد اؼبستثمرين أك اؼبقرضُت فئة تتضمن
 كشركات السمسرة كبيوت البنوؾ اؼبالية باؼبؤسسات يقصد كما االستهالكية، ـتواحتياجا النقدية عن
 .ضئيلة كـباطر عالية بعوائد عليهم تعود استثمارية مشاريع يف أمواؽبم بعض استثمار على القادرة االستثمار

 ربح شكل العائد ىذا يأخذ كقد أرباح، أك فوائد صورة يف عائد كسب ىو االستثمار من الغرض أف حيث
 يتوقع الذم الربح األصلي،كيكوف شرائو سعر عن يزيد دببلغ االستثمار بيع إعادة عن ناتج رأظبارل

                                                 

. 60فيصل ؿبمود الشواكة ، مرجع سابق، ص  -  1
. 90عصاـ حسُت ، مرجع سابق، ص  -  2
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 دكف ما إصدار يف يتخذكهنا لالكتتاب اليت القرارات يف رئيسيا عامال اؼبستقبل يف عليو اغبصوؿ اؼبستثمركف
 .1غَته

 :(Exporters category) فئة المصدريين -2-2-2

كىي فئة مستخدمي األمواؿ يف السوؽ كتتمثل يف األفراد كالشركات اليت يزيد مصاريفها أك نفقاهتا عن 
 بالنسبة أما .2دخوؽبا كترغب بتغطية االستثمار أك العجز لديها، باالقًتاض اؼبباشر أك بيع األكراؽ اؼبالية 

 أف ىذه اغبالة يف تتطلب حيث اؼبباشر، القرض صورة يف اؼبالية اؼبؤسسات من االقًتاض فيمكن لألفراد،
 للقرض كاؼبدة االظبية القيمة العقد ىذا يف يدكف ما كعادة كاؼبقًتض اؼبقرض بُت مربما عقدا ىناؾ يكوف
 .3القرض سداد استحقاؽ كتاريخ الفائدة أقساط دفع كتواريخ الفائدة كسعر للقرض الزمنية

 :(Financial intermediaries category)فئة الوسطاء الماليين -2-2-3

 : تقـو فئة الوسطاء اؼباليُت يف سوؽ األكراؽ على الفئات التالية 
. الوسيط-  اؼبندكب الرئيس – السمسار : كتشتمل على بعيهم فئة السماسرة كتا

السمسار ىو الشخص ذك الكفاءة كاػبربة اؼبختصة يف شؤكف األكراؽ اؼبالية : (Realtor)السمسار -
 اؼبالية السوؽ يف الوسطاء يقـو .4من بيع كشراء مقابل حصولو على العمولة من البائع كاؼبشًتم معا

 من اؼبالية لألكراؽ اؼبصدرة كاعبهة جهة من اؼبالية األكراؽ يف اؼبستثمرين صبهور بُت الوصل حلقة بدكر
 قانوف حبسب مرخصا يكوف أف بشرط معنوم أك طبيعي شخص الوسيط بدكر يقـو كقد أخرل، جهة

 .5اتوكتعليما كأنظمتها اؼبالية السوؽ

ظبسار اػبدمات  ):كينقسم السمسار أك شركات السمسرة إذل ثالثة أنواع أك ثالثة ؾبموعات ىي 
، كالفرؽ بُت ىذه األنواع يتمثل يف مستول اػبدمة (ظبسار اػبصم اؼبخفض- ظبسار اػبصم - الكاملة 

                                                 

غَت )، رسالة ماجستَت المالية العالمية األزمة إحداث في ومساىمتها المالية المشتقات استخدام أثربن عيسى عبد القادر ،  -  1
. 29 ص2012علـو التسيَت،كالعلـو التجارية  العلـو االقتصادية ،كليةجامعة كرقلة اعبزائر،  (منشورة

. 61فيصل ؿبمود الشواكة ، مرجع سابق، ص  -  2
 .31بن عيسى عبد القادر ، مرجع سابق، ص-  3
. 61فيصل ؿبمود الشواكة ، مرجع سابق، ص  -  4
. 35ص ،2009اؼبستقبل، دار ،، عمافوالدولية المالية األسواق البكرم، كأنس صايف كليد -  5
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كالفرؽ أف ظبسار اػبصم اؼبخفض يقع على عاتقو فقط تنفيذ . اؼبقدمة ، كالعمولة اليت يتحملها العميل 
األكامر كضباية حساب اؼبستثمر سواء كاف ذلك من خالؿ االتصاؿ التليفوشل مع اؼبستثمر أك من خالؿ 
موقع على شبكة االنًتنت، أما السمسار اػبدمات الكاملة ، فيقع على عاتقو تقدصل االستشارات بشأف 

أنواع األكراؽ اؼبالية كاسًتاتيجيات االستثمار اؼبناسبة للمستثمر ، كإعطاء نصائح بشأف األكراؽ اؼبالية اليت 
يوصي بتجنبها ، أما ظبسار اػبصم فتقع أعباءه كمسئولياتو يف منطقة كسط بُت ظبسار اػبدمات اؼبتكاملة 

 .   1، كظبسار اػبصم اؼبخفض 
 : 2كللسمسار كظائف رئيسية تتمثل فيما يلي

 البيع كالشراء لصاحل العمالء مقابل عمولة ؿبددة من قبل كل من البائع كاؼبشًتم -

القياـ بدكر حلقة الوصل بُت الشركة اؼبصدرة كصبهور اؼبكتتبُت مقابل عمولة ؿبددة كدبوجب اتفاقية  -
 .يتعهد فيها بتغطية كل أك بعض اإلصدار اعبديدة 

 .تركيج اإلصدارات اعبديدة دكف االلتزاـ بتغطية أك شراء جزء من اإلصدارات كبيعها للمستثمرين  -

 .تقدصل االستشارات كاإلشراؼ على االستثمارات لدل العميل، كحسب ما تقره االتفاقية اؼبربمة بينهما -

كىو من مساعدم السمسار كيعمل عنده باظبو  :(Delegate President)المندوب الرئيس -
 .كمقابل أجر

كىو أيضا من مساعدم السمسار كىو دبثابة أداة االتصاؿ بُت العميل  : (broker) الوسيط -
 .  كالسمسار

  : قواعد وإجراءات التعامل في سوق األوراق المالية-3
 .اؼبتعاملُت تصرفات وبكم الذم األساس اؼبالية األكراؽ سوؽ يف التعامل كإجراءات قواعد سبثل

 كسبهيد اؼبعنية، األطراؼ بُت االتصاؿ لتسيَت أساسياف مطلباف نبا فهمها كسهولة صياغتها فإف دقة لذلك،
 .السوؽ كفاءة رفع يف السليمة كاإلجراءات القواعد تساىم كما ناجحة، إلبراـ صفقات السبيل

                                                 

. 62-61، ص ص 2003الدار اعبامعية، ، ، اإلسكندرية تحليل وتقييم األوراق الماليةجالؿ إبراىيم العبد ،  -  1
. 62فيصل ؿبمود الشواكة ، مرجع سابق، ص  -  2
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 :(orders)األوامر- 3-1
 يف اؼبالية اؼبتداكلة األكراؽ بيع أك شراء بغرض اؼبارل للوسيط اؼبستثمر يبنحها تعليمات عن عبارة ىي
 يوضح أف على اؼبستثمر كؽبذا التنفيذ، ككقت سعر باختالؼ كالبيع الشراء أكامر كزبتلف اؼبالية، األسواؽ
 عند أساسية ىذه اؼبعلومات كتعترب األمر، صالحية كمدة بالسعر اؼبتعلقة اؼبعلومات للوسيط دقيق بشكل
 بشكل مكتوبا يكوف بد أف ال اؼبستثمر من يأيت أمر كل تنفيذه، قصد للوسيط تسليمو أك أمر أم ربديد
. 1األكامر تنفيذ صالحية الذم لو الوحيد ىو األخَت كىذا الوسيط، طرؼ من جيدة بطريقة ينفذ لكي دقيق

 :إذل األكامر ىذه تقسيم كيبكن
 :(Price Limit of orders) لسعر التنفيذ المحددة األوامر -3-1-1

تلك األكامر اليت يكوف فيها السعر الذم وبدده العميل ىو الفيصل يف تنفيذ  الصفقة من عدمو حيث 
يضع يف تنفيذ الصفقة من عدمو حيث العميل سعرا معينا لتنفيذ الصفقة، كمن عيوبو أف سعر السوؽ قد ال 

يصل إذل السعر احملدد كبالتارل ال تنفذ الصفقة ،حىت كإف كاف سعر السوؽ قد ال يصل إذل السعر احملدد 
فإف قاعدة الوارد أكال ينفذ أكال ،قد يعٍت عدـ إمكانية تنفيذ األمر بالسعر اؼبعلن إذا كاف ترتيبو متأخرا، كيف 

:   2ىذا  الصدد يوجد بديلُت من األكامر 
 الشراء يف يرغب اؼبستثمر بأف األمر ىذا من يستدؿ:(Market orders )السوق أوامر - أ

 الشراء يعٍت فإنو السوؽ، بسعر بالشراء األمر ففي حالة .حاليا عليو التعامل هبرم سعر بأفضل البيع أك
 السوؽ أكامر أف ىذا يعٍت بو، التعامل سعر هبرم بأعلى البيع دبعٌت بالبيع السوؽ أمر بينما سعر بأقل

 ملموسا تغيَتا ربدث ال حبيث قليلة، الفورم كبكميات البيع أك الشراء يف يرغب اؼبستثمر كاف إذا ربدث
  .السوؽ يف بو التعامل يتم الذم السعر يف

 احملددة يضع العميل سعرا معينا لتنفيذ األكامر يف(: Limit orders)المحددة األوامر - ب
الصفقة، كمن مث ليس أماـ السمسار إال االنتظار الغتناـ الفرصة، كذلك عندما يصل سعر السهم يف 

                                                 

 60 .ص ، 1997 اؼبناىج ، دارعماف، ،االستثمار مبادئ زكي، صياـ أضبد-  1
. 88عصاـ حسُت ، مرجع سابق ،ص-  2
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كعادة ما يضع . أك أعلى منو يف حالة أمر البيع,السوؽ إذل السعر احملدد أك أقل منو يف حالة أمر الشراء
 . اؼبستثمر حدا أقصى للفًتة الزمنية اليت ينبغي أف ينفذ خالؽبا األمر 

تلك األكامر اليت يكوف فيها الزمن ىو  :التنفيذ ووقت سعر بين تجمع التي  األوامر -3-1-2
،أك شهر أك قد  أسبوع، أك الفيصل يف تنفيذ الصفقة أك عدـ تنفيذىا ، تًتاكح مدة األمر بُت يـو

 .1يكوف األمر مفتوحا

 اليت األكامر تلك التنفيذ لوقت احملددة باألكامر يقصد: التنفيذ لوقت المحددة األوامر  -3-1-3
 أك أسبوعا أك يوما األمر مدة تكوف تنفيذىا، كقد عدـ أك تنفيذىا يف الفيصل ىو الزمن يكوف
 :ق كيبكن تقسيمها إذللتنفيذ ؿبدد تاريخ يوجد ال أم مفتوحا األمر يكوف قد أك شهرا،

 معينة فًتة خالؿ للسعر احملددة باألكامر يقصد :معينة فترة خالل للسعر المحدد األمر -3-1-4
 قد معينة زمنية فًتة خالؿ إسباـ الصفقة تشًتط انوأ غَت للتنفيذ، معينا سعرا ربدد اليت األكامر
 األكامر كمزايا احملددة للسعر األكامر مزايا بُت ذبمع بذلك كىي أكثر، أك شهرا أك يوما تكوف
  .للزمن احملددة

 الصفقة إسباـ يشًتط أنو غَت التنفيذ فًتة وبدد ال: معين سعر حدود في المفتوح األمر -3-1-5
 السمسار كيقـو منو، أفضل أك سعر اؼبستثمر وبدده الذم السعر إذل السوؽ سعر يصل حينما
 حالة يف منو أك أقل احملدد السعر إذل السوؽ يف السهم سعر يصل عندما كذلك الفرصة باغتناـ
 اليت ينبغي الزمنية للفًتة أقصى حدا اؼبستثمر يضع ما كعادة البيع، حالة يف منو أعلى أك الشراء،

 سيحصل الذم السعر كبَت حد كإذل مقدما اؼبستثمر يعرؼ مزاياه كمن األمر، خالؽبا ينفذ أف
 .الشراء أك يف البيع عليو

  : 2تتمثل األكامر اػباصة فيما يلي : (Special orders) األوامر الخاصة  -3-1-6

                                                 

. 89 ،صنفسو-  1
،ص 2006اؼبكتب العريب اغبديث ، اإلسكندرية، ، 2ط ، أساسيات االستثمار وتحليل األوراق الماليةمنَت إبراىيم ىندم ، -  2
. 63- 62ص



 انجىانب اننظريت وانفنيت نسىق األوراق انًانيت:انفصم األول
 

-42- 
 

يقصد بأمر اإليقاؼ األمر الذم ال ينفذ إال إذا بلغ سعر السهم :( Stop- order)أمر اإليقاف     - أ
 : كيف ىذا الصدد يوجد نوعُت من أكامر اإليقاؼ .مستول معُت أك تعداه

 إذاأف ينفذ أمر البيع  يصبح لزاما على السمسار: (Stop-Loss order) أوامر تتعلق بالبيع - ب
 .كصل سعر السهم إذل احملدد أك البفض عنو 

 بلغ إذا السهم بشراء السمسار يقـو بأف  يقضي: (Stop-Buy order)شراءأوامر تتعلق بال - ت
أك أنو  ما شركة أسهم بشأف مبشر إذل مستقبل تشَت التوقعات أف فلو أك زاد عنو، معُت مستول سعره

 .إيقاؼ أمر إصدار يبكن قد سبق لو إبراـ صفقة بيع على اؼبكشوؼ حينئذ
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 األدوات المالية المتداولة في سوق األوراق المالية: المبحث الثاني 

تعترب األدكات اؼبالية أدكات سبويل يف سوؽ األكراؽ اؼبالية كتعترب أصوال مالية من كجهة نظر 
، كأدكات دين (األسهم )اؼبستثمرين فيها، كتأخذ األدكات اؼبالية ثالثة أشكاؿ ىي أدكات اؼبلكية 

 .، كاذل مشتقات مالية(السندات)

 األسهم :المطلب األول 
تطرقنا يف ىذا اؼبطلب إذل ربديد مفهـو األسهم كخصائصها  كباإلضافة إذل أنواعها كاالذباىات 

 .اغبديثة لألسهم 
  تعريف األسهم وخصائصها-1

 قابلة القيمة متساكية صكوؾ"أهنا  على األسهم تعرؼ:(Stocks) تعريف األسهم  -1-1
 شركات إحدل ماؿ رأس يف مشاركة عموما سبثل حيث ذبارية، اؼبالية بطرؽ األكراؽ بورصة يف للتداكؿ
 .1"رأظباؽبا  يف يساىم اليت الشركة يف حصة الشريك السهم كيبثل األمواؿ،

أداة ملكية يبثل جزء من رأس اؼباؿ الشركة، حيث وبصل حاملو على جزء " كيعرؼ أيضا على أنو 
" 2.من األرباح اليت ربققها الشركة 
 اؼبالية األكراؽ بورصة يف للتداكؿ قابلة القيمة متساكية صكوؾ عن عبارة "كتعرؼ أيضا على أهنا 

 الشريك حصة السهم كيبثل عموما، األمواؿ شركات إحدل ماؿ رأس يف مشاركة سبثل حيث ذبارية، بطرؽ
 .3 "عينية أك نقدية اغبصة كانت سواء اغبصص ؾبموع من يتكوف كالذم رأظباؽبا يف يساىم اليت الشركة يف

 :كالتارل استعراضها مالية، يبكن قيمة من أكثر للسهمو

                                                 

اإلسالمي  للفكر العاؼبي اؼبعهد ،القاىرة ،االقتصادية التنمية تمويل في دورىا و المالية األوراق أسواق ،رضواف اغبميد عبد ظبَت -  1
 .265،ص 1996،

,2004,P03. Paris ,les marches finances, . 2- Joel Priolon 
 ،اؼبطبعة اغبديثة بالقاىرة ، مصر االقتصاد والبنوك وبورصات األوراق الماليةمصطفى رشدم شيحة ،زينب حسن عوض اهلل، -  3 

 .169، ص1993
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تشَت القيمة االظبية للسهم اليت مت ربديدىا من خالؿ : (Far value )القيمة االسمية -1-1-1
كالقيمة االظبية للسهم ببساطة ىي قيمة سهم الشركة يف حالة عدـ كجود تأثَت .عقد الشركة 

. 1اقتصادم ألداء الشركة على قيمة السهم 

 كما الشركة، سجالت حسب السهم قيمة سبثل  ك:(Book value) القيمة الدفترية -1-1-2
 رأس ؾبموع )اؼبسانبُت حقوؽ إصبارل بقسمة ربسب فهي التصفية، عند السهم قيمة أهنا تعادؿ

 تعترب فهي بذلك ك اؼبصدرة، األسهم عدد على (احملتجزة األرباح ك االحتياطات ك اؼباؿ اؼبساىم
 .2السهم لقيمة مؤشرا ضعيفا

الذم يباع كيشًتل .كىي قيمة السهم يف السوؽ: (Market value) القيمة السوقية -1-1-3
بو األصل اؼبارل يف السوؽ  أك السعر اعبارم للورقة ، كتتغَت ىذه القيمة من فًتة إذل أخرل حسب 

 3.عوامل العرض كالطلب كتتأثر القيمة السوقية بعديد من العوامل

كىي القيمة اغبالية للتدفقات اليت يتوقع : (Real value) القيمة الحقيقية أو العادلة -1-1-4
. حائز األصل اغبصوؿ عليها

  (:Stock characteristics)  خصائص األسهم -1-2

 أىم كمن األخرل، اؼبالية األكراؽ من غَته عن سبيزه اػبصائص من دبجموعة السهم سبتعم
 :4يلي ما اػبصائص
 يف تتوفر اؼبركنة صفة كانت إذا اؼبالية، األكراؽ سوؽ يف كبَتة مركنة األسهم تعطي :للتداول القابلية- 

 .مطلق بشكل األسهم يف توجد الصفة فإف كؿبدد جزئي بشكل األخرل اؼبالية األكراؽ بعض

                                                 

، 2007 ،اؼبكتب اعبامعي اغبديث ،اإلسكندرية ،تقييم األسهم والسندات مدخل للهندسة الماليةؿبمد صاحل اغبناكم، كآخركف، -  1
.                                                                                                                              55ص
 ك الطباعة لدنيا الوفاء دار اإلسكندرية ، ،مستقبلها و أحوالها – األسواق من موقعها المالية، األوراق بورصة زكيل، أمُت ؿبمود-   2

. 49ص ، 2000 النشر،
. 121طاىر حرداف ، مرجع سابق ، ص-  3
 122 .ص ، 2009 كالتوزيع ، للنشر اؼبستقبل دار عماف ، ،والدولية المالية األسواق ،صايف كليد البكرم، أنس-  4
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 أسهما يكوف العادية األسهم من اؼبسانبة الشركة إصدار أف بذلك يقصد :القيمة متساوية األسهم- 
 إصدار الشرط ىذا وبكم ال بينما ـبتلفة بقيم الشركة نفس عن أسهم إصدار هبوز كال القيمة، متساكية
 .األخرل اؼبالية األكراؽ

 فقط كاؼبشاركة اؼبسانبة بقدر الشركة يف ؿبدكدة تكوف للمساىم اؼبسؤكلية :للمساىم المحددة المسؤولية - 
 .للشركة اؼبلكية أك اؼباؿ رأس من كحصة اؼبساىم ؽبذا
 أف طاؼبا كذلك االستخداـ عدـ بسبب للسهم اؼبشًتم اؼبساىم حق يتقادـ ال :اؼبساىم حق تقادـ - 

 من اؼبساىم حق فيو حق كينتقل يبدأ الذم التارل اليـو يف األسهم يف التقادـ كيبدأ قائمة، اؼبصدرة الشركة
 .اؼباؿ رأس كدفع السهم استحق إذا أك الشركة تصفية عند أم دين، حق إذل ملكية حق
 (:Types of stock) أنواع األسهم -2

 :تتمتع األسهم بالعديد من األنواع تتمثل فيما يلي 
 :(common stock) ةاألسهم العادي 2-1

 إذ األسهم، ػبلق مصدر منشآت األعماؿ تعد ك ملكية، صك أك ملكية كثيقة العادم السهم يبثل
 ملكية سبثيل يتم متساكية، من حصص باألسهم التوصية شركات ك اؼبسانبة اؼبنشآت ماؿ رأس يتكوف

 ك رقمو، ك السهم نوع اإلصدار، اؼبنشأة صاحبة اسم صك كل يوضح حيث ملكية بوثائق ىذه اغبصص
. 1األسهم عدد

 :  2حيث تتمتع األسهم العادية بالعديد من اغبقوؽ كاؼبتمثل فيما يلي
 .حق اغبصوؿ على نصيبو من األرباح عند توزيعها اغبق يف األرباح احملتجزة -

 . اغبق يف اغبصوؿ على موجودات الشركة عند تصفيتها -

اغبق يف اغبضور يف اجتماعات اؽبيئة العاملة للمسانبُت كيف التصويت يف القضايا اؼبطركحة على ىذه  -
 .اؽبيئة 

                                                 

 88 ص ، 2005 التوزيع ، ك للنشر الشركؽ دار عماف ،  ،(بورصات -أوراق - مؤسسات( المالية األسواق الداغر، ؿبمد ؿبمود-  1
. 147، ص2010،عماف ، دار الفكر ، األسواق المالية والنقدية في عالم متغيرالسيد متورل عبد القادر ،  2- 
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 .حق نقل اؼبلكية عن طريق البيع كإىدائها أك توريثها -

 .حق األكلوية يف االكتتاب عند طرح الشركة ألسهم جديدة -

حق الًتشيح العضوية ؾبلس اإلدارة ، إذا كاف يبلك اغبد األدسل اؼبطلوب يف األسهم كحق انتخاب  -
 .ؾبلس اإلدارة كمسائل

كيبكن تقسيم األسهم من حيث الشكل إذل أسهم غباملها كاسهم اظبية، حبيث أف األسهم غباملها 
ىي األسهم اليت تتداكؿ بُت اؼبستثمرين بدكف أف ربمل اسم اؼبالك على كجو الصك كتنتقل اؼبلكية للسهم 

دبجرد اغبيازة الفعلية للسهم ، كيتم إصدار أسهم غباملها فقط يف حالة ما إذا كانت القيمة مدفوعة 
بالكامل، بينما األسهم االظبية ىي اليت يسجل اسم صاحبها على كجو الصك، كيسجل يف سجالت 

. الشركة كعند بيع السهم ؼبشًتم آخر يلـز نقل اؼبلكية يف سجالت الشركة
  :(Preferred stock) األسهم الممتازة 2-2

 :تعريف األسهم الممتازة  2-2-1

يطلق على األسهم اؼبمتازة األكراؽ اؼبالية اؼبهجنة حيث أهنا ذبمع يف خصائصها بُت األسهم العادية 
كالسندات فهي تشبو السندات من حيث أهنا تأيت يف اؼبرتبة الثانية بعد السندات كقبل األسهم العادية عند 

كما ف شأهنا شأف السندات يبكن .اغبصوؿ عل العائد الدكرم كاستيفاء حقوؽ مالكها عند تصفية الشركة 
كتشبو األسهم اؼبمتازة . أف تصدر بشركط تكفل استدعائها أك ربويلها إذل أسهم عادية بشركط معينة 

. األسهم العادية من حيث أهنا سند ملكية لو قيمة اظبية كقيمة سوقية يربط أدلو بوجود كاستمرار الشركة 
كما تشبهها من ناحية اؼبعاملة الضريبية حيث ال تعترب التوزيعات اؼبقررة غبملة األسهم العادية كاألسهم 

 .  1ضمن التكاليف الواجبة اػبصم كصوال إذل لدخل اػباضع للضريبة-خبالؼ فوائد السندات– اؼبمتازة 
: 2كسبتع األسهم اؼبمتازة بالعديد من اػبصائص 

 حق األكلوية يف اغبصوؿ على أرباح كبنسبة ؿبددة  -

                                                 

. 18، ص2005 ، مؤسسة شباب اعبامعة ، اإلسكندرية ، السياسة المالية وأسواق األوراق الماليةعاطف كليم اندراكس، -  1
. 84فيصل ؿبمود الشواكة ، مرجع سابق ، ص-  2



 انجىانب اننظريت وانفنيت نسىق األوراق انًانيت:انفصم األول
 

-47- 
 

 حق األكلوية يف اغبصوؿ على حصيلة التصفية من األصوؿ  -

  حق اغبصوؿ على القيمة االظبية عند التصفية  -

 حق ربويلها إذل أسهم عادية  -

. حق ربديد مدة زمنية للوفاء بقيمتها االظبية  -

 (:Types of preferred stock)أنواع األسهم الممتازة  2-2-2

 :تنقسم األسهم اؼبمتازة إذل األنواع التالية
من األرباح عن سنوات سابقة قد  كتضمن لصاحبها اغبق يف اغبصوؿ على نصيبو : مجمعة لألرباح -

 .حققت فيها أرباح لكنها دل تعلن عن توزيعها كذلك قبل إجراء توزيعات غبملة األسهم العادية

كتوفر غباملو ميزة إضافية غبق األكلوية يف توزيع األرباح كذلك بإعطائو أيضا اغبق يف  :مشاركة في األرباح -
مشاركة اؼبسانبُت العاديُت يف األرباح اؼبوزعة عليهم إما بالكامل أك جزئيا كذلك بعد أف وبصلوا على 

 .حقوقهم من األرباح من عملية التوزيع األكذل 

تعطي حاملها حق التحويل إذل أسهم عادية بالسعر االظبي إذا ما ارتفع السعر السوقي  :القابلة للتحويل -
 .للسهم العادم ، األمر الذم وبقق لو مكاسب رأظبالية

تعطي مصدرىا حق استدعائها من حاملها أم إمكانية اسًتجاعها كسداد قيمتها  : القابلة لالستدعاء -
   . 1غباملها ، كخصوصا عند ارتفاع أسعارىا السوقية

  :لألسهم بالنسبة الحديثة االتجاىات -3

األنواع  على اىتمامنا ينصب سوؼ ك األسهم، من جديدة أنواع األخَتة السنوات يف ظهرت
 :يلي كما اؼبمتازة ك العادية األسهم من اؼبستحدثة

                                                 

 .219-214ؿبمد مطر  ، مرجع سابق ، ص-  1
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 :العادية لألسهم بالنسبة الحديثة االتجاىات 3-1

 نستعرض اؼبستحدثة العادية األسهم من عديدة أنواع ظهرت التقليدية العادية األسهم عن  فضال
  1:يلي فيما أنبها

 تربط العادية األسهم من ؾبموعة الواحدة للشركة يكوف :اإلنتاجية لألقسام العادية  األسهم- 3-1-1
 يف أصدرت األمريكية الشركات بعض لكن ك ككل الشركةا ربققو اليت باألرباح التوزيعات فيها

 من معُت قسم وبققها اليت باألرباح منها نوع كل اإلنتاجية يرتبط األسهم من أخرل أنواع الثمانينات
 أنو إال األسهم من اعبديد النوع ىذا وبققها قد اؼبزايا اليت من الرغم على ك بالشركة اؼبنتجة األقساـ
 .اؼبستثمرين بُت اؼبصاحل تضارب من نوعا خلف

 األسهم ضبلة عليها وبصل اليت التوزيعات :المخصومة التوزيعات ذات العادية األسهم-  3-1-2
 الواليات يف صدر الثمانينات يف ك الضريبة، احتساب قبل زبصم اليت األعباء من يعترب ال العادية
 يف العاملُت إذل العادية أسهمها من تبيع حصة اليت للشركات يسمح ضرييب تشريع األمريكية اؼبتحدة

 قبل اإليرادات من األسهم تلك التوزيعات على ىبصم الشركة ملكية يف ؼبشاركتهم معينة خطة ظل
 اؼبخصص العاملُت لصندكؽ سبنح قرضا اليت اؼبالية اؼبؤسسة إعفاء على نص كما الضرييب، االحتساب

 .عليها اليت ربصل الفوائد من % 50 على ضرييب دفع من األسهم شراء لتمويل
 اليت الشركة إذل الرجوع يف اغبق العادم السهم غبامل ليس :المضمونة العادية  األسهم -3-1-3

 اؼبتحدة الواليات يف ظهرت أنو إال السوقية، قيمتو البفاض حالة يف السهم ىذا أصدرت
 بالتعويض الشركة مطالبة يف اغبق تعطي غباملها عادية أسهما مرة ألكؿ 1984 عاـ األمريكية

 .اإلصدار عقب فًتة ؿبددة خالؿ معُت حد إذل للسهم السوقية القيمة البفضت إذا

 :الممتازة لألسهم بالنسبة الحديثة االتجاىات -3-2

: نذكر منها ما يلي

                                                 

 -التأمين شركات -المالية األوراق أسواق -تجارية بنوك)المالية المؤسسات و األسواق قرياقص، رظبية ك حنفي الغفار عبد-  1
. 267-265،ص2001اعبامعية ، اإلسكندرية ، الدار ، (االستثمار شركات
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 سنة يف األمريكية اؼبتحدة الواليات يف ظهر :المتغيرة التوزيعات ذات الممتازة  األسهم3-2-1
 من نوع على العائد دبعدؿ التوزيعات فيو ترتبط اؼبمتازة األسهم من جديد نوع مرة ألكؿ  1982
 كل مرة األرباح من السهم نصيب على التعديل يتم أف على اػبزينة، سندات ىي اغبكومية السندات

 من مالئم مستول على كللمحافظة السندات، تلك عائد على تطرأ اليت التغَتات على بناء شهور ثالثة
 القيمة من %5، 7%عن التوزيعات نسبة تقل ال أف على ينص ما عادة األسهم تلك على الطلب
 .للسهم االظبية

 حق غباملها تعطي اليت اؼبمتازة األسهم ىي :التصويت حق لها التي الممتازة األسهم -3-2-2
 غبملة كتعويض - التصويت حق غباملها تعطي ال عموما اؼبمتازة األسهم - التصويت
 عند إليها اإلشارة سبق قد ك العادم للسهم السوقية القيمة البفاض عن العادية األسهم
 .1اؼبضمونة العادية األسهم

 السندات : المطلب الثاني 
 طرقنا يف ىذا اؼبطلب إذل تعريف السندات كتوضيح خصائصها كأنواعها

 (: Bonds)تعريف السندات   -1

 يقـو حيث اغبكومات، ك اؼبؤسسات إذل اؼبشًتم يقدمها قركض عن عبارة هناأ على السندات تعرؼ 
 أك اغبكومة ربصل اؼبقابل كيف ما، لفًتة أموالو إقراض نظَت ؿبددة الفائدة سعر على باغبصوؿ اؼبستثمر
 .2ربتاجها اليت األمواؿ على (اؼبقًتض )الشركة

أصل مارل يعطي اغبق غباملو يف اغبصوؿ على كوبوف ثابت كل سنة ، مقابل " كتعرؼ أيضا على أنو 
" 3.إقراض مبلغ من اؼباؿ، يكوف بذلك حامل السند دائنا للمؤسسة

  :(characteristics of Bonds) خصائص السندات -2

                                                 

 20 .ص ،  ، مرجع سابققرياقص رظبية ك حنفي الغفار عبد-  1

. 87حسُت،مرجع سابق، ص  عصاـ-  2
3  - Patrick Topsacalian, Marches Financers, Edition management, Paris, 1992,p21. 
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 :منها نذكر اػبصائص من دبجموعة السندات تتميز
 األكلوية السند غبامل يكوف دائنيو، حق اؼبصدرة الشركة عن غباملو السند يرتب :دين أداة السندات -

 .اإلفالس حالة يف األصوؿ من أك الشركة أرباح عن سواء حقوقو استيفاء يف السهم حامل عن

 حامل ألف الدخل ثابتة االستثمار أدكات من السند يعترب :الدخل ثابتة استثمارية أداة السندات  -
ة السنوم األرباح لتغَت تبعا العادم السهم غبامل السنوم الدخل يتغَت بينما ثابتة، سنوية فائدة يتقاضى

 .اؼبمتاز السهم يشبو دخلو ثبات يف كالسند اؼبصدرة، الشركة ربققها اليت

عقد  يف التاريخ ىذا كيسجل بتارىبو، يستحق ؿبدد بأجل السند يصدر دائما :األجل محدودية -
 .لو السوقي السعر ككذلك السند، فائدة معدؿ ربديد يف ىاما عنصرا السند أجل كيعترب اإلصدار،

 توفَت يف تساىم ىذه التداكؿ خاصية السهم، تداكؿ خاصية تشبو اػباصية كىذه :للتداول السند قابلية -
 .1الثانوم السوؽ يف األجل طويلة للسندات إضافية سيولة

  (:Types of bonds)أنواع السندات - 3
: يبكن تقسيم السندات إذل تقسيمات عدة منها 

 :2 حسب القيمة التي تصدر بها السندات -3-1

كىي تلك الصادرة بالقيمة اؼببينة عليها  القيمة اليت  : السندات العادية أو الصادرة بالقيمة االسمية  -
. هبب على اؼبكتتب أف يدفعها بالكامل عند االكتتاب ليسًتدىا عند حلوؿ األجل احملدد للسداد

كاليت تصدر بأقل من القيمة االظبية اؼببينة فيها، كعند االكتتاب ال يلتـز : السندات ذات مكافأة الوفاء -
اؼبكتتب إال بدفع القيمة األكذل كعند اغبلوؿ أجل االستحقاؽ يسًتد القيمة االظبية  اؼبذكورة فيو أما 

 .الفرؽ بُت القيمتُت فهو العالكة الوفاء 

                                                 

 108 .ص سابق، مرجع صايف، كليد البكرم، أنس - 1

  .40، ص2004منشورات اغبليب اغبقوقية ، ،،بَتكت البورصةؿبمد يوسف ياسُت ،- 2
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كىي سندات عادية تصدر بالقيمة االظبية اؼببينة فيها، كتعطي اغبق يف فائدة  :السندات ذات النصيب  -
 .  سنوية ثابتة ، تضاؼ إذل ىذه الفائدة جائزة مالية سبنح لعدد من السندات هبرل تعينها بطريق القرعة 

 : 1 من حيث مدة األجل -3-2

 .تستحق خالؿ عاـ كتكوف معدالت فوائدىا منخفضة نسبيا : قصيرة األجل  -

 . تستحق خالؿ سبع سنوات كتكوف معدالت فوائدىا متوسطة نسبيا:متوسطة األجل  -

.  تسحق بعد سبع سنوات كتكوف معدالت فوائدىا عالية نسبيا:طويلة األجل  -

 :2 حسب طريقة السداد -3-3

 .كىي السندات اليت يتم تسديدىا عند تاريخ استحقاقها: سندات تسدد عند ميعاد استحقاقها -

 فقد وبدث أف تقـو الشركات اؼبسانبة بسداد كل :سندات تسدد قبل حلول موعد استحقاقها  -
                       :جزء أك جزء من سنداهتا اؼبصدرة قبل حلوؿ ميعاد استحقاقها كذلك بطريقتُت رئيسيتُت

فإما أف تقـو الشركة بشراء سندات من السوؽ مث إلغائها : السداد حسب اختيار الشركة -
بعد ذلك  أك تعتمد طريقة السداد عن طريق االستدعاء ، لكن ىذه األخَتة تلتـز كجود شرط 

 .يف عقد اإلصدار

 كذلك عندما وبتوم عقد إصدار السندات لشرط تكوين احتياطي :السداد اإلجباري -
 .االستهالؾ

 أك ما يطلق عليها السندات ذات مواعيد االستحقاؽ اؼبتسلسلة، كيف ىذه :السداد تدريجيا  -
 .اغبالة يقسم اإلصدار إذل ؾبموعات مرتبة تسدد يف تواريخ استحقاؽ متتالية

 : حسب الضمانات المقدمة -3-4
                                                 

. 77، صمرجع سابقفيصل ؿبمود شواكره،  - 1
. 270،صمرجع سابقعبد الغفار حنفي،كرظبية قرياقص،  -  2
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 :1ىناؾ نوعاف من السندات حسب معيار الضمانات اؼبقدمة كنبا
من أجل اجتذاب رؤكس األمواؿ ، قد (:Guaranteed bonds)سندات مضمونة  -

تلجأ الشركات إذل تقدصل ضمانات عينية للوفاء بالقركض ، كأف ترىن عقاراهتا ، أك بعضها 
كىذا ما يعطي ألصحاب السندات حق التصرؼ يف ىذه األصوؿ الستيفاء حقوقهم يف 

 .حالة تصفية الشركة كعدـ كفائها بااللتزامات اذباىهم

الضماف الوحيد الذم يتوفر غبملة ىذا :(Unsecured bonds)سندات غير مضمونة  -
النوع من السندات يتمثل يف حق األكلوية الذم يبتاز بو على الدائنُت اآلخرين للشركة 

  .اؼبصدرة ، كىي أكثر ـباطرة من السندات اؼبضمونة

 :من حيث جهة اإلصدار -3-5

 :تنقسم السندات من حيث جهة اإلصدار إذل ثالثة أنواع
تصدر عن طريق اغبكومة كاؼبؤسسات :(Government bonds)سندات حكومية  -

 .التابعة ؽبا لضبط حجم النقد يف السوؽ أك لتمويل مشاريع االستثمارية

تصدر عن الشركات : (Non-governmental bonds)سندات غير حكومية  -
اؼبسانبة العامة كالسندات العادية كالسندات العقارية كغَتىا كذلك لتلبية احتياجاهتا 

 .2التمويلية اؼبختلفة

 : من حيث قابلية التحويل  -3-6

سبثل السندات القابلة للتحويل نوع من :(Convertible bonds) سندات قابلة للتحويل -
أنواع السندات اليت تصدرىا الشركات ، حيث تؤدم إذل ربقيق معدؿ فائدة ثابتة حىت تاريخ 

االنتهاء حيث يتم اسًتداد قيمتها ككل  ، بينما تأيت السمة اؼبميزة للسندات القابلة للتحويل يف 

                                                 

 .52سعيد توفبق عبيد،مرجع سابق ،ص-  1
 .77فيصل ؿبمود شواكره،مرجع سابق، ص-  2
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فهو عبارة .1إمكانية التحويل إذل أسهم عادية خاصة بالشركة اؼبصدرة يف فًتات معينة من السنة
 .2عن سند عادم مصاحب ػبيار التحويل

كىذا النوع من  :(Bonds are non-transferable)سندات غير قابلة للتحويل   -
 3.السندات ال تعطي لصاحبها أك حاملها اغبق باستبداؽبا باألسهم العادية للشركة اؼبصدرة 

 :االتجاىات جديدة في السندات- 4
: 4نذكر منها ما يلي

                                                               :سندات ال تحمل معدل الكوبون- 4-1
لنوع من السندات تباع خصم على القيمة االظبية على أف يسًتد اؼبستثمر القيمة االظبية عند اىذا          

 كما يبكن بيعها يف السوؽ بالسعر السائد إذا رغب حاملها يف التخلص منها قبل تاريخ،االستحقاؽ
 .االستحقاؽ

 :سندات ذات معدل فائدة متحركة  -4-2
كىو نوع استحدث يف بداية الثمانيات ؼبواجهة موجة التضخم اليت أدت إذل رفع معدالت الفائدة  

كعادة وبدد سعر فائدة مبدئي ؽبذه السندات كيعاد النظر .فبا يًتتب عليو البفاض القيمة السوقية للسندات 
 .فيو كل ستة أشهر هبدؼ تعديلو ليتالئم مع معدالت الفائدة السائدة يف السوؽ

 : السندات ذات الدخل  -4-3
كمع . ال هبوز غبملة ىذه السندات اؼبطالبة بالفوائد يف السنوات اليت دل ربقق فيها اؼبنشأة أرباحا 

ىذا فمن اؼبمكن أف ينص يف بعض العقود على أف وبصل حامل السندات على الفوائد عن سنة دل تتحقق 
 .فيها أرباحا من أرباح سنة الحقة 

 : (متواضعة الجودة)السندات الرائدة  -4-4
                                                 

.  167، ص 2006،القاىرة،دار الفاركؽ للنشر كالتوزيع ، ،2ط،االستثمار في السندات واألسهمبدار الفاركؽ،،جوف كايت،تر-  1
2-Richard Brealey, Stewart Myers ,Franklin Allen, principesde gestion financier,8e edition 

Pearson , Paris ,2006,p 394.  

. 77فيصل ؿبمود شواكره،مرجع سابق، ص - 3
 .256-255،ص ص مرجع سابقعبد الغفار حنفي،رظبية قرياقص،-  4
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استحدثت يف الثمانيات بتمويل امتالؾ أعضاء ؾبلس اإلدارة غبصة كبَتة يف رأس اؼباؿ اػباص 
كذلك بإصدار قركض تستخدـ حصيلتها لشراء جانبا كبَتا من أسهمها اؼبتداكلة يف .باؼبنشأة اليت يديركهنا

كعادة ما يًتتب على ذلك زيادة كبَتة يف نسبة األمواؿ اؼبقًتضة إذل األمواؿ اؼبملوكة بشكل هبعل .السوؽ
االستثمار ؿبفوفا بقدر كبَت من اؼبخاطر كىو ما يقضي أف يكوف معدؿ الكوبوف مرتفع ليعوض تلك 

. اؼبخاطر
 : سندات مشاركة  -4-5

 . تعطي للمستثمر اغبق ليس فقط يف الفوائد الدكرية بل كيف جزء من أرباح منظمة

 المشتقات المالية : المطلب الثالث
تشتق قيمتها من األكراؽ اؼبالية ؿبل  اؼبالية اليت األدكات تلك اؼبالية على أهنا تعّرؼ اؼبشتقات

كيبكن استخدامها للتحوط أك اؼبضاربة ،إال أهنا قد تؤدم إذل .التعاقد أك من السلع أك مؤشرات األسعار 
 .1زيادة ـباطر االئتماف كأساليب االحتياؿ فضال عن اؼبخاطر السوقية

 اؼبالية عقود اؼبشتقات من نوعُت على يركزكف اؼبستثمرين معظم لكن ك اؼبشتقات من العديد ىناؾ
 مشتقات أخرل أيضا فهناؾ النوعُت ىذين إذل باإلضافة ك اؼبستقبلية، العقود ك (اؼبالية اػبيارات) اػبيار
 :التالية اؼبشتقات إذل العنصر ىذا يف التطرؽ يتم سوؼ ك .اؼببادلة عقود مثل

 اػبيار عقود -
 اؼبستقبلية العقود -
اؼببادلة  عقود -
 (:Option Contracts)الخيار عقود - 1

حد األدكات االستثمار اغبديثة اليت تعطي للمستثمر فرصة اغبد من اؼبخاطر اليت أسبثل عقود اػبيار 
يتعرض ؽبا ، كعلى كجو اػبصوص ـباطر تغَت أسعار األكراؽ اؼبالية اليت يبتلكها أك اليت يزمع شراؤىا أك 

  بيعها يف اؼبستقبل

                                                 

دار القاىرة،،المشتقات المالية ودورىا في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة أدواتهاظبَت عبد اغبميد الرضواف ، -  1
. 58،ص2004النشر للجامعات ، 
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 :تعريف عقود الخيار  -1-1

 ؿبرر أك اػبيار بائع اآلخر ك اػبيار مشًتم أحدنبا طرفُت بُت عقد"يف أنو  اػبيار عقد يتمثل
 أم الثاشل الطرؼ من رغب ما إذا يشًتم أف يف اغبق للمشًتم أم األكؿ للطرؼ يكوف دبوجبوكاػبيار،
 حسب معينة فًتة خالؿ أك معُت تاريخ يف ك معينا أصال الثاشل للطرؼ رغب ما إذا يبيع أف أك احملرر

 .1"الثاشل للطرؼ معينة مكافأة أك عالكة بدفع اؼبشًتم األكؿ الطرؼ يقـو أف مقابل ذلكك االتفاؽ
 تنفيذه يف غباملو اغبق يعطي األمريكي فاػبيار األكريب اػبيار ك األمريكي اػبيار بُت التفرقة يبكنك 
 2. تاريخ ؿبدد يف إال األكريب ينفذ اػبيار ال األكريب اػبيار بينما ، معينة فًتة خالؿ
 ؽبا يتعرض أف يبكن اليت اؼبخاطر من للتأمُت أدكات عن عبارة ىي اؼبالية األدكات فإف عامة بصفة ك

 أك بشرائها اؼبستثمر يقـو أف يفًتض اليت أك يبتلكها، اليت اؼبالية األكراؽ أسعار تغَت ـباطر اؼبستثمر، خاصة
 القيمة البفاض ـباطر من استثماراتو ضباية فرصة للمستثمر يتيح البيع خيار أف قبد فمثال.يف اؼبستقبل بيعها

 إذا االتفاؽ بتنفيذ (العقد ؿبرر) البيع خيار عقد يف الثاشل الطرؼ إلزاـ للمستثمر حيث يتيح  ؽبا السوقية
 حملرر (العقد مشًتم) اؼبستثمر يضمن حيث ، التنفيذ سعر عن االتفاؽ ؿبل األكراؽ اؼبالية أسعار البفضت

 ذلك ك ، اؼبالية األكراؽ أسعار على طرأ الذم االلبفاض مقدار عن بغض النظر التنفيذ سعر بنفس اغبق
 . حملرر اغبق اغبق مشًتم يدفعها مكافأة نظَت

 اؼبالية، لألكراؽ السوقية القيمة ارتفاع ـباطر من التحوط فرصة للمستثمر يتيح الشراء خيار أف كما
 التعاقد فًتة خالؿ ذلك ك اؼبالية األكراؽ أسعار ارتفعت إذا االتفاؽ بتنفيذ الشراء خيار يلتـز ؿبرر حيث

 االتفاؽ ؿبل اؼبالية األكراؽ على حصولو اغبالة ىذه يف اؼبستثمر يضمن بالتارل عليو ك اؼبتفق السعر عن
 يف ك ، التنفيذ سعر عن اؼبالية األكراؽ أسعار يف االرتفاع مقدار عن بغض النظر اغبق ؿبرر من التنفيذ بسعر
 األسعار ارتفاع ـباطر ربمل نظَت اؼبستثمر من مالية كرقة عن كل على مكافأة اغبق ؿبرر وبصل ذلك مقابل

. 3اؼبستقبل يف

                                                 

. 246عصراف جالؿ عصراف، مرجع سابق، ص-  1
. 22عاطف كليم أندراكس ،السياسة اؼبالية كأسواؽ ألكراؽ اؼبالية ،مرجع سابق،ص-  2
. 23،صنفسو-  3
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أك حامل عقد )كفبا تقدـ فإف، عقد اػبيار يقـو بتنظيم االتفاؽ بُت أطراؼ العالقة كنبا اؼبستثمر 
:  كىذا العقد يضم ؾبموعة من العناصر األساسية ىي ( أك ؿبرره)، كبائع العقد (اػبيار

 .طريف العقد إذ أف لكل عقد خيار طرفُت نبا البائع كاؼبشًتم  -

 .تاريخ العقد -

 .نوع األصل ؿبل العقد -

 .كمية العقود ككمية األصوؿ يف كل عقد -

سعر التنفيذ أك اؼبضاربة كىو السعر اؼبثبت على اؼبوجود الذم يبكن بواسطتو شراء اؼبوجود  -
 .أك بيعو عند تنفيذ اػبيار

 .تنفيذ اػبيار كيقصد بو االتفاؽ إما بيع اؼبوجود أك شرائو  -

عالكة اػبيار إذ وبصل اؼبستثمر على اػبيار يعد أف يقـو بدفع مبلغ العالكة كىو اؼببلغ الذم  -
 . يدفعو مشًتم اػبيار لكاتب اػبيار سواء كاف اػبيار خيار شراء أك خيار بيع 

يكوف السعر اؼبدفوع لكل من خيار البيع أك الشراء يف الغالب مقاربا لسعر السوؽ الذم تتم  -
.  فيو عملية االتفاؽ ، كإف مشًتم اػبيار سوؼ ىبسر العالكة إذا امتنع عن لتنفيذه

 .تاريخ الصالحية كىو آخر تاريخ يستطيع بواسطتو حامل اػبيار تنفيذ ذلك اػبيار  -

كعند الوصوؿ إذل تاريخ االنتهاء فإف حامل اػبيار سوؼ ينفذ اػبيار حىت إذا كانت ىناؾ زيادة 
قليلة يف السعر بالنسبة ػبيار لشراء أك البفاض قليل يف السعر بالنسبة إذل خيار البيع كذلك لتقليل اػبسائر 
إذل أدسل حد كيستطيع مشًتم اػبياراف القياـ بتنفيذ اػبيار أك بيع اػبيار ؼبشًتم آخر أك ترؾ اػبيار لتنتهي 

. 1صالحيتو

                                                 

  .184- 183،ص 2011 ،دار اليازكرم ،عماف ، األردف، المشتقات الماليةآخركف، كحاكم الربيعي  - 1
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: 1التمييز بُت أسلوبُت من أساليب االختيار يبكن  ك
دبوجب ىذا األسلوب فإف العقد يعطي ؼبشًتم حق اػبيار اغبق يف شراء : األمريكي أسلوب الخيار -

أك بيع أكراؽ مالية، بالسعر اؼبتفق عليو يف أم كقت خالؿ الفًتة اؼبمتدة منذ إبراـ العقد حىت 
 .التاريخ احملدد النتهائو 

دبوجب ىذا األسلوب فإف العقد يعطي ؼبشًتم حق اػبيار اغبق يف شراء : األوربي أسلوب الخيار -
. أك بيع أكراؽ مالية، بالسعر اؼبتفق عليو، إال أف التنفيذ ال يتم إال يف تاريخ االستحقاؽ فقط

 كجو كعلى اؼبستثمر، ؽبا يتعرض قد اليت اؼبخاطر ضد للتأمُت أدكات اػبيارات ،ىي فإف عامة كبصفة
 .اؼبستقبل يف بيعها أك شراءىا يعتـز أك يبتلكها اليت اؼبالية األكراؽ أسعار تغَت ـباطر اػبصوص

: أنواع عقود الخيار  -1-2

  2:نوعُت إذل تنقسم اػبيارات فإف العقد كشركط لطبيعة كفقا
 للطرؼ يعطي عندما شراء خيار العقد يكوف:(purchase option) خيار الشراء -1-2-1

 معينا أصال اػبيار ؿبرر أم الطرؼ الثاشل من (رغب ما إذا) يشًتم بأف اغبق اؼبشًتم يبثل الذم األكؿ
 الثاشل الطرؼ مقبل حصوؿ ذلك ك زمنية فًتة خالؿ أك معُت تاريخ يف ك معُت سعر ك معينة لكمية

 .العقد شركط ربددىا معينة عالكة على اؼبشًتم من (احملرر)

 ذلك ك يضمنها اليت الشركط كفق ذلك ك العقد ؿبل األصل ببيع ملزما اػبيار ؿبرر أف قبد اؼبفهـو ىذا
 .العقد بتنفيذ اػبيار مشًتم ما رغب إذا

 ىو الذم األكؿ للطرؼ أعطى ما إذا بيع خيار العقد يكوف :(Put option) خيار البيع -1-2-1
 معُت كسعر معينة بكمية معينا أصال اػبيار ؿبرر أم للطرؼ الثاشل (رغب ما إذا ) يبيع أف يف اغبق اؼبشًتم

 اؼبشًتم من احملرر حصوؿ مقابل ذلك ك االتفاؽ ذلك حسب ك معينة زمنية فًتة خالؿ أك معُت تاريخ كيف
 . العقد شركط ربددىا معينة عالكة على

                                                 

. 154حسٍت علي خربوش كآخركف ، مرجع سابق ، ص-  1
. 300- 299ؿبمد مطر ، مرجع سابق ، ص -  2
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 ك العقد ؿبل األصل اػبيار مشًتم من يشًتم باف ىنا ملزما اػبيار ؿبرر أف قبد أعاله باؼبفهـوك
 سبق ما خالؿ من نالحظ ك ، العقد بتنفيذ اػبيار مشًتم رغب ما إذا ذلك ك اليت يتضمنها الشركط كفق
 بالنسبة ذلك كاف سواء لو اإلذعاف إال احملرر على ك اػبيار تنفيذ يف اغبق لو ىو دائما اؼبشًتم يبقى انو

  .العقد شركط يف ربدد اؼبشًتم من عالكة بقبض يقـو احملرر أف ،كما البيع خيار أك الشراء ػبيار
 الرتفاع توقعهم حالة يف ذلك ك الشراء خيار عقود شراء إذل يلجأكف اؼبستثمرين أف إذل اإلشارة ذبدر كما

 حالة يف البيع عقود شراء إذل يلجأكف هنمأ أم العكس وبدث ك ، العقود تلك يف األصوؿ أسعار مستول
 . العقود تلك يف األصوؿ أسعار مستول يف ؽببوط توقعهم

 :مزايا ومخاطر عقود الخيار   -1-3

  1:نبا اؼبزايا من نوعُت للمستثمرين اػبيار عقود توفر
 من قليلة لألمواؿ اؼبتعاملُت استخداـ طريق عن ذلك يتم  : (Speculation)المضاربة -1-3-1

 عالكة بدفع يقـو اػبيار مشًتم يبثل الذم ك الطرؼ األكؿ أف قبد حيث ، اؼبارل السوؽ يف اؼبتاجرة أجل
 كما ، االستثمارات من كبَتة بكميات من اؼبضاربة للعقد اإلصبالية القيمة من ضئيلة نسبة إال سبثل كاليت
 ذلك ك ، اؼبارل الرفع استغالؿ من طريق اؼبضاربة عن يتمكن اػبيار ؿبرر يبثل الذم ك الثاشل الطرؼ قبد

 ؼبشًتم بالتزاماتو الوفاء لتأمُت ك ذلك الوسيط بدكر يقـو الذم ك السمسرة لبيت نسبيا ضئيل ىامش بدفع
 أسعار يف ارتفاع وبدث سوؼ أنو يتوقعوف عندما اؼبضاربة إذل يلجأكف اؼبستثمرين أف قبد ما كعادة. اػبيار

 ارتفاع بشأف كذلكهتم توقعا ربققت ما ،كإذا للخيارات للسوؽ كمشًتين فيدخلوف اؼبارل السوؽ يف األسهم
 فتكوف التوقعات تلك تتحقق دل إذا أما  طائلة أرباح عبٍت فرصة كبَتة أمامهم تكوف األسهم فإنو أسعار

 . نسبيا ضئيلة تكوف اليت ك اػبيار فقط بعالكة ؿبدكدة خسائرىم

 البفاض ـباطر من للتحوط كأداة اػبيارات استخداـ  يبكن: (Hedging)التحوط -1-3-2
 يتوقع ك األسهم من مكونة ؿبفظة اؼبستثمرين أحد لدل كاف فإذا اؼبالية، األكراؽ احملافظ أصوؿ أسعار

 من ذلك ك اػبيارات إذل اللجوء إال عليو ما اغبالة ىذه يف فإف ، يبتلكوا اليت األسهم أك السهم البفاض

                                                 

. 301-300 مرجع سابق ، ص،ؿبمد مطر-  1
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 حدا اؼبتوقعة اػبسارة ذباكز عدـ يضمن اغبالة ىذه يف بالتارل ك ، العقد دبوجب بيع خيار بشراء القياـ أجل
 . العقد شركط حسب احملدد التنفيذ سعر ك للسهم السوقي السعر بُت الفرؽ يف يتمثل ما عادة ، معينا

 ك ، اؼبخاطرة من عالية درجة يتحمل فإنو اػبيارات، يف اؼبضارب وبققها اليت اؼبزايا أف قبد باؼبقابلك
 اليت سلفا اػبسارة مقدار وبدد اؼبشًتم ألف ذلك اػبيار ؿبرر على يقع اؼبخاطرة من األكرب القسط أف قبد

 العقد شركط ألف ذلك ك اػبيار، ؿبرر إذل يدفعها اليت العالكة بقيمة اؼبتمثلة ك لتحملها استعداد على يكوف
 ؿبرر عليو يكوف ما خالؼ على ك رغبتو حسب ك يده يف تنفيذه عدـ أك اػبيار بتنفيذ اؼببادرةزماـ  ذبعل ،

 حادة سعرية تقلبات ربدث اليت األحواؿ يف ك ىنا من اؼبستثمر، لرغبة الرضوخ سول ال يبلك الذم اػبيار
 ايتقاضو اليت اؼبسًتدة غَت بالعالكة منها جزءا يعوضوف كبَتة ػبسائر اػبيارات ؿبررك يتعرض توقعاهتم عكس

 .مشًتم اػبيارات من
  :عقود المستقبليةال  -2
 : (Futur contract) تعريف العقود المستقبلية2-1

تعرؼ العقود اؼبستقبلية على أنو التزاـ إما لبيع كإما لشراء أصل معُت بسعر ؿبدد كبتاريخ مستقبلي 
ؿبدد أم أف يتم التنفيذ يف اؼبستقبل ،كالعنصر األساسي يف ىذا العقد ىو أف السعر كاألصل كالكمية يتم 
االتفاؽ عليها عند توقيع العقد بينما يتم دفع الثمن كتسليم األصل اؼبتفق عليو يف اؼبستقبل كمن ىنا جاء 

.  1لوصف العقد" اؼبستقبلي"تعبَت 
كزبتلف العقود اؼبستقبلية عن عقود اػبيار بوجوب التزاـ طريف العقد بتنفيذ االتفاقية حىت النهاية ، 
بينما تعطي عقود اػبيار اغبق كليس االلتزاـ ،إف الكثَت من عقود اؼبستقبلية عقود مبطية كمنظمة يشكل 

 : 2رظبي ككذلك عمليات التعامل هبا ، كيأيت التنميط فيما يتعلق باألمور التالية
 حجم العقد -

 تاريخ التنفيذ  -

   األسعار اؼبستقبلية اليت سيتم التنفيذ على أساسها -
                                                 

. 97، ص2007، عماف ، دار كائل للنشر،  مبادئ االستثمار المالي والحقيقية زياد رمضاف،-  1
. 98، صنفسو-  2
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متطلبات التعامل يف بورصات العقود اؼبستقبلية كمنها أف يودع يف البورصة كل طرؼ من أطراؼ  -
 من قيمة العقد ككفالة حسن 10- 5العقد مبلغا معينا يسمى اؽبامش ، تًتاكح قيمتو مابُت 

 تنفيذ من قبل أطرؼ العقد 

 اؼبواصفات الواجب توفرىا بالسلعة موضوع التعامل من حيث النوعية كمستول اعبودة  -

 طرؽ ككسائل تسليم السلعة أك األكراؽ أك العمالت اؼبتفق عليها -

: أنواع العقود المستقبلية - 2-2
 : 1تتنوع العقود اؼبستقبلية طبقا للشيء ؿبل التعاقد إذل

 كىي العقود اؼبستقبلية يف سلع حقيقية مبطية ؽبا سوؽ نشطة  : العقود المستقبلية للسلع -2-2-1
 . (الذىب ، الفضة)النب كالسكر كالنفط كاؼبعادف الثمينة : مثل 

 كىي العقود اؼبستقبلية على األصوؿ اؼبالية كالسندات كاألسهم  :العقود المستقبلية المالية -2-2-2
 .أصوؿ نقدية مثل الودائع ، كلكن يف الواقع ال يوجد سوؽ مستقبليات على األسهمأك 

تعترب العقود اؼبستقبلية على مؤشرات األسهم  :العقود المستقبلية على مؤشرات األسهم -2-2-3
العاؼبية دبثابة التزاـ بُت طريف العقد بأف يدفع أحدنبا للطرؼ اآلخر مبلغا من النقود ، يتمثل يف الفرؽ 
بُت قيمة اؼبؤشر يف التاريخ اؼبتفق عليو كيسمى بيـو التسليم كبُت اؼببلغ اؼبتفق عليو كىو اؼبسمى بثمن 

كىذا الفرؽ سيدفعو البائع إذا كانت قيمة اؼبؤشر أعلى سعر الشراء أك يدفعو اؼبشًتم إذا .الشراء
 .كانت سعر الشراء أعلى من قيمة اؼبؤشر 

 كىي عقود مستقبلية يلتـز فيها البائع :العقود المستقبلية على العمالت األجنبية  -2-2-4
بالتسليم كاؼبشًتم باالستالـ لكمية معينة من العمالت األجنبية بسعر ؿبدد يـو التعاقد مع التحديد 

.  2الدقيق لكمية العمالت األجنبية كتاريخ تسليمها أك استالمها

                                                 

. 253السيد متورل عبد القادر ، مرجع سابق، ص-  1
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:  مزايا ومخاطر العقود المستقبلية  -2-3

  1:أنبها للمتعاملُت متعددة مزايا اؼبستقبلية العقود توفر
 الرفع أك باؽبامش اؼبتاجرة دبيزة يعرؼ ما باستخداـ  كذلك (Speculation):المضاربة  -2-3-1

 بائعا أك مشًتيا كاف سواء ذلك ك اؼبطلوب اؽبامش بدفع  ، العقود يف اؼبتعامل يقـو حيث،اؼبارل
 مستثمرا إما السوؽ يدخل من ذلك ، (اإلصبالية للعقد القيمة من ضئيلة نسبة يبثل اؽبامش ىذا)

 عن تنتج مرتفعة رأظبالية مكاسب لتحقيق يسعى مضاربا أك معقولة أرباح لتحقيق يسعى عاديا
 . السعرية التقلبات

 يف اؼبغاالة من للحد ذلك ك ، اؼبستقبلية العقود سوؽ يف تستخدـ اليت الضوابط بُت من قبد حيث
 للتقلبات األقصى اغبد ك األدسل اغبد وبدد بو مسموحا مدل بوضع السوؽ إدارة تقـو أف قبد ، اؼبضاربة

 التعامل كقف إذل األمر اقتضى لو حىت زبطيها هبوز ال حبيث العقد أسعار على الواحد اليـو يف ربدث اليت
 الختالؼ كفق ذلك ك العقود أنواع بُت للتقلبات بو اؼبسموح اغبد يتفاكت أنو قبد ة ما عاد ك. العقد مع

 يسمح اليت العقود لعدد أقصى حد كضع قبد أيضا اؼبستخدمة الضوابط من ك ، اؼبشمولة األصوؿ كتنوع
 .معا يبتلكها أف الوافد اؼبستثمر

 الفرؽ على كيطلق اغباضر، السوؽ يف نظَته من أعلى اؼبستقبلي العقد يف األصل سعر يكوف ما كغالبا
 إذا كاف أما عالكة، مصطلح عليو يطلق فإنو موجبا الفرؽ ىذا يكوف عندما ك أساسي، مصطلح بينهما
 .خصم مصطلح عليو فيطلق سالبا

 سعره الفرؽ على يطلق كىنا العكس ك العقد أمد زاد اؼبستقبلي كلما سعر العقد يرتفع آخر جانب من
 .مدل دبصطلح بعيد اآلخر ك قريب أحدنبا ـبتلفُت تارىبُت يف

 اليتك اؼبستثمرين ؽبا يتعرض اليت الرئيسية اؼبخاطر زبفيض كىدفو (Hedging) : التحوط -2-3-2
 :يف عادة تتمثل
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 The risks of foreign currency)األجنبية العمالت صرؼ أسعار تقلب ـباطر -

exchange price fluctuations). 

 (.The risk of volatility of stock prices)اؼبالية األكراؽ أسعار تقلب ـباطر -

 (.The risk of volatility of interest rates)الفائدة أسعار تقلب اطرمخ -

 .(The risk of volatility of prices of goods)السلع أسعار تقلب ـباطر -

 طريف من كضع كل حسب ذلك ك بيعو أك العقد شراء طريق عن العقود سوؽ يف التحوط كيتم
 يف ارتفاع حدكث توقع ك ، دكلية سندات من مكونة ؿبفظة بإدارة يقـو مستثمر أف قبد لو فمثال  العقد
 بائعا اؼبستقبلية العقود سوؽ يدخل احملفظة سندات أسعار البفاض ـباطر ،كلتجنب السوقية الفائدة أسعار

 اؼبخاطرة لتجنب السوقية الفائدة سعر البفاض تتوقع السندات تصدر شركة فإف ذلك عكس على ك
 . مشًتية اؼبستقبلية العقود سوؽ تدخل فإهنا لذلك اؼبصاحبة

 :(Swap contract)  عقود المبادلة -3

:  تعريف العقود المبادلة -  3-1
 اؼببادلة على عقد تسوية يتم حيث التنفيذ الحقة العقود من سلسلة بأهنا "اؼببادلة عقود تعرؼ

 ما ىو عكس على العقد لطريف ملـز اؼببادلة عقد ك ،(سنوية نصف سنوية، ربع شهرية،) دكرية فًتات
 تسويتها يوميا يتم ال ( اػبسائر أك األرباح ) اؼبدفوعات أك اؼبتحصالت أف كما اػبيار، عقود يف معركؼ

 ىو كاحدة كما مرة تسويتو يتم ال اؼببادلة عقد أف ذلك إذل يضاؼ اؼبستقبلية، العقود يف اغباؿ ىو كما
  1."التنفيذ الحقة العقود يف اغباؿ

كعقود اؼببادالت ىي عقود ليست مبطية كىي من أدكات السوؽ اؼبوازية ، لذلك فإف الطرفُت 
اؼبتعاقدين عادة ىم من اؼبتعاملُت كىي عادة اؼبؤسسات اؼبالية اليت تصنع أسواؽ اؼببادالت ، أما اؼبستخدـ 

األخَت فهو إما زبوف للوسيط أك قد يكوف شركة أك صندكؽ تقاعد أك بعض اؼبنظمات ، كاؼببادالت بُت 
كقد تتم عقود اؼببادالت بُت اؼبصارؼ كبُت اغبكومات الراغبة باستبداؿ عملتها . الوسطاء ىي الشائعة 
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بعملة أخرل ؼبدة ؿبددة دكف ربمل ـباطر أسعار الصرؼ ، ككل نوع من أنواع اؼببادالت يتحدد بكمية من 
 .  1النقود تدعى األساس االفًتاضي 

 :أنواع عقود المبادالت  -3-2

تأخذ عقود اػبيارات أشكاال عديدة كيبكن تقسيم اػبيارات إذل نوعُت رئيسيُت نبا خيار الشراء، 
 : كخيار البيع كفيما يلي  بياف كل منها

كىو عقد بُت البائع كاؼبشًتم يعطي فيو اغبق : (purchase option)خيار الشراء  -3-2-1
للمشًتم يف االختيار بُت شراء أك عدـ شراء أصل ما بسعر معُت كذلك يف تاريخ مستقبلي ؿبدد، كيبنح 

 .اؼبشًتم ىذا اغبق لقاء مبلغ مارل يدفعو للبائع كىو العالكة أك سعر اػبيار

ىو عقد بُت طرفُت يبنح اغبق لصاحب العقد يف االختيار : (Put option) خيار البيع -3-2-2
بُت بيع أك عدـ بيع أصل معُت ، كذلك يف تاريخ مستقبلي ؿبدد كبسعر وبدد مسبقا يف العقد كذلك 

مقابل عالكة تدفع لبائع كيتم التنفيذ إذ البفض السعر السوقي اؼبستقبلي عن سعر التنفيذ احملدد يف 
 .2العقد

 

                                                 

. 365حاكم الربيعي ، مرجع سابق، ص -  1
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 التحليل االستثماري في سوق األوراق المالية :الثالثالمبحث 
يعرؼ التحليل االستثمارم بأنو أحد اؼبهمات الرئيسية اليت يباشرىا اؼبستثمركف كاحملللوف األطراؼ 
اؼبتعلقة بالسوؽ اؼبارل كافة، من أجل التعرؼ الذايت على مواقع الضعف أك االكبرافات لتصحيحها كمواقع 

 أم الختيارالقوة لتعزيز االهبابيات فيها،كمن خالؿ اؼبفهـو أف ربليل االستثمار يبثل الدعامة الرئيسية 
نشاط استثمارم ،حيث إنو ال بد من ربليل الظركؼ احمليطة باالستثمار كدراستها ، فاالستثمار يف األكراؽ 
اؼبالية اؼبختلفة ال يتأثر فقط بظركؼ اؼبنشأة كاؼبستثمر اؼبؤسسي مصدر ىذه األكراؽ بل يتعدل ذلك كتتأثر 

كينقسم التحليل االستثمارم إذل . 1بعوامل اقتصادية كلية ، ككذلك النشاط كالقطاع الذم تنتمي إليو 
:  نوعُت نبا 

 التحليل األساسي  -
 التحليل الفٍت  -

 التحليل األساسي: المطلب األول 
تطرقنا يف ىذا اؼبطلب إذل ربديد اؼبفاىيم األساسية للتحليل األساسي كذلك من خالؿ ربديد 

. مفهومو كإطاره
 : مفاىيم أساسية حول التحليل األساسي-1
 (:Fundamental Analysis)التحليل األساسي تعريف  -1-1

يعرؼ                                             :توجد عدة تعاريف للتحليل األساسي من أنبها 
ينتمي ؽبا     األداة التنبؤية للظركؼ االقتصادية العامة ، كربليل الصناعة اليت " التحليل األساسي على أنو 

اؼبشركع ، كربليل التقارير اؼبالية للشركة هبدؼ التعرؼ على درجة مبو اؼبشركع ، كقدرتو على ربقيق أرباح 
" 2.مستقبلية ، كأثر ذلك على سعر األسهم

                                                 

 .301، ص2008، القاىرة، الشركة العربية اؼبتحدة للتسويق كالتوريدات ، أسس االستثمار مركاف مشوط ، كنجو عبود كنجو ،  - 1
.  304نفسو، ص - 2
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يقـو على ربليل البيانات كاؼبعلومات ، هبدؼ التنبؤ باألداء اؼبستقبلي ، " كما يعرؼ على أنو 
كالذم ينعكس يف الرحبية اؼبستقبلية للمنشأة ، كحجم اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا تلك الرحبية ، 

"  1.احملدداف الرئيسياف للقيمة السوقية للسهم (الرحبية كاؼبخاطر)باعتبارنبا
 كتلك السهم سعر على اؼبؤثرة احملددات بتحليل يهتم الذم التحليل ذلك" كيعرؼ أيضا على أنو 

 كتأثَتىا كاحمللية الدكلية االقتصادية للظركؼ مستقبلية دراسة يتطلب الذم األمر اؼبتوقعة، باألرباح اػباصة
" 2. هتاذا اؼبؤسسة كربليل الصناعة ظركؼ كربليل اؼبؤسسة، إليها تنتمي اليت على الصناعة

 ىبتص الذم كمن خالؿ ىذه اؼبفاىيم  يبكننا ربديد مفهـو التحليل األساسي كىو ذلك  التحليل
كذلك من أجل ربديد  اؼبعلومات صبع كربليل كدراسة  خالؿ اؼبارل، من لألصل اغبقيقية القيمة بتحديد
.  القرارات االستثمارية اؼبناسبة الزباذ كاؼبخاطر األرباح

 :(Steps fundamental analysis)خطوات التحليل األساسي  -1-2
يعد التحليل األساسي عمال معقدا متعدد اعبهات يتطلب علما كاسعا ، كخربة كبَتة ، كصربا 
طويال،كتكمن صعوبة جهود التحليل،كعموما فإنو يبكن استعراض خطوات ىذا التحليل على النحو 

: 3التارل
ربديد األىداؼ اليت يطلب من عملية التحليل ربقيقها ، كقد تأيت أىداؼ التحليل يف صيغ كلية حُت  -

يكوف ذلك ىو اؼبطلوب ، أما حُت يكوف األمر متعلقا بقرارات استثمارية معينة فإف على التحليل 
األساسي أف يقدـ ؼبتخذ القرار كصفا أكثر كضوحا يتضمن استنتاجات تبٌت عليها القرارات االستثمارية 

إهبابا أك سلبا ، كمع ذلك فإف التحليل األساسي لغاية االستثمار يتطلب اإلشارة إذل األكضاع العامة 
احمليطة  بالقرار االستثمارم على شكل أطر كحقائق كلية تكوف يف العادة نقطة البداية اليت يدخل منها 

 .احمللل األساسي إذل التفصيالت اػباصة بقضية أك ؾبموعة من القضايا احملددة 

                                                 

 .121، مرجع سابق،ص(األسهم والسندات)أساسيات االستثمار وتحليل األوراق المالية منَت إبراىيم ىندم ،  - 1
 165 .ص ،20 00، كالتوزيع للنشر اعبامعية الدار ،البورصة، اإلسكندرية اقتصاديات كفاءة الدسوقي، إيهاب  -2
 .305مركاف مشوط ، كنجو عبود كنجو ، مرجع سابق، ص - 3
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يشرع القائموف عليو يف عملية ذبميع كتركيز لإلحصائيات كاؼبعلومات ،بعد ربديد ىدؼ التحليل- 
الالزمة القباز عملية التحليل، كتأيت ىذه البيانات من مصادر متعددة كالتقارير اغبكومية الرظبية ، كما 

تنشره اجملالت كالدكريات اؼبتخصصة ، كمؤسسات البحث العلمي ، كمن أسواؽ األكراؽ اؼبالية  
كاعبهاز اؼبصريف  كبيوت السمسرة ، كالشركات اؼبالية ، كمن التقارير السنوية للشركات ككحدات اإلنتاج 

 .اؼبختلفة  أك غَت ذلك من اؼبصادر احمللية كالدكلية
من مث يشرع احمللل يف دراسة البيانات اؼبتجمعة بالتفصيل للتحقق من طبيعة اآلثار اليت تكوف ؽبا يف  -

قيمة سلعة أك أداة استثمارية معينة ، دبعٌت أف يصل احمللل إذل تلك العالقة اليت تربط بُت معلومات 
كىذه العالقة ىي اليت ستحدد يف النهاية شكل التنبؤات كالتوقعات اػباصة حبركة .معينة كسلعة معينة

األسعار كمداىا كذلك عندما يقـو احمللل دبناقشة الفرضيات كاؼبعطيات اليت يكوف قد استقر عليها 
 .  لغايات التحليل

 :(The framework of fundamental analysis) إطار التحليل األساسي  -1-3
إف الدافع األساسي القتناء سهم ىو اغبصوؿ على عائد كيقـو اؼبستثمركف بعمليات البيع كالشراء 
باالعتماد على ربليلهم ؼبعلومات معينة كجدت يف السوؽ لكن اؼبشكلة األساسية تكمن يف أف ىذه 

اؼبعلومات اػباصة باألرباح اؼبوزعة كأسعار األسهم للفًتات اؼبستقبلية تتأثر بالتغَتات االقتصادية كالسياسية 
كؽبذا فاإلطار اؼبستخدـ إلجراء ىذا . كاالجتماعية حبيث ال يبكن التوقع باألداء اؼبستقبلي دبستول تأكد تاـ

.   التحليل يعتمد على دراسة االقتصاد ، القطاع ، كالشركة
                                                                            :(Economic Analysis) تحليل االقتصاد -1-3-1

نتيجة لًتاكم اػبربات العلمية كالعملية يف ؾباؿ ربليل االستثمار يف األكراؽ اؼبالية ، فقد تبُت أف 
ىذا يعٍت .جزءا كبَتا من التغَت يف أسعار األسهم يعزم إذل حدكث تغَتات يف االقتصاد أك يف السوؽ ككل

أنو إلعداد تقديرات عن التغَتات يف سعر السهم ، هبب أف يقضي ؿبلل االستثمارات بعضا من الوقت يف 
دراسة القول اؼبؤثرة على األداء العاـ لالقتصاد، ذلك أف النشاط االقتصادم لو أثر مباشر على أرباح 

الشركات كتوجهات اؼبستثمرين كتوقعاهتم ألسعار األسهم، ككذلك إف النشاط االقتصادم العاـ سيعكس 
 .  نفسو يف السلوؾ العاـ ألسعار األسهم 
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يبر االقتصاد لكل بلد بدكرات انتعاش كدكرات تراجع أك كساد كلكل من ىذه الدكرات تأثَت 
اؼبباشر على أسعار األسهم كاألكراؽ اؼبالية ، ففي دكرات االنتعاش يزداد النتاج كتتحرؾ عجلة االقتصاد 

فتزداد الدخوؿ كترتفع األرباح ككذلك أسعار األسهم،كباؼبقابل ففي دكرات الكساد ، تبدأ حركة االقتصاد 
بالتباطؤ حبيث يعاشل االقتصاد من االنكماش كتراجع األداء فيصاحب ذلك البفاض يف األرباح كمن مث 

. البفاض يف أسعار األسهم
كلتحديد حالة االقتصاد يعتمد احمللل على  مؤشرات اقتصادية كاليت تتمثل يف  ؾبموعة من 

اذباه الناتج احمللي اإلصبارل، عرض النقود ، :اؼبتغَتات اليت هبب على متابعتها دقة كيشكل مستمر كمنها 
 .  1اخل....ىيكل أسعار الفائدة، نسبة التضخم

  :(Analysis of the industry circumstances)  تحليل ظروف الصناعة -1-3-2

يعترب ربليل ظركؼ الصناعة اػبطوة الثانية يف التحليل األساسي ،حيث يدرؾ احملللوف احملًتفوف سباما 
كجود فركؽ كاضحة بُت الصناعات اؼبختلفة كينضموف ربليالهتم كتكوين اغبوافظ اؼبالية طبقا للمجموعات 

الصناعية ،  كيقوموف أيضا بتحليل الصناعة ألهنم يشعركف بأف ذلك سيساعدىم يف سبييز الفرص 
االستثمارية اؼبرحبة ، فدراسة ظركؼ الصناعة سبكننا من ربديد اذباىات الصناعات اؼبختلفة كأف منها ما 

يعترب استثمارا جيدا ، كقد أظهرت دراسات عديدة كجود مباذج متميزة يف معدالت العائد كمقاييس 
.   2اؼبخاطرة يف صناعات ـبتلفة

إذا فالتحليل األساسي للقطاعات الصناعية اؼبختلفة يبكن اؼبستثمر من اختيار القطاعات اليت 
يتوقع ؽبا االزدىار كالنمو كالرحبية يف ظل التطورات االقتصادية اؼبنتظرة ، بعد ذلك يستطيع اؼبستثمر 

االنتقاؿ إذل اؼبرحلة التالية كاليت هتدؼ إذل ربليل شركات ىذه القطاعات اؼبختارة للتعرؼ على الشركات 
 .3الرائدة فيها

 :(Analysis of the company's circumstances)تحليل ظروف الشركة  -1-3-3

                                                 

. 308مركاف مشوط ، كنجو عبود كنجو ، مرجع سابق ،ص - 1
 .121، ص2006 ، اإلسكندرية ، الدار اعبامعية  ،التحليل الفني واألساسي لألوراق الماليةطارؽ عبد العاؿ ضباد،  - 2
. 160عصاـ حسُت ، مرجع سابق ص - 3



 انجىانب اننظريت وانفنيت نسىق األوراق انًانيت:انفصم األول
 

-68- 
 

الشركات ؿ يعد ربليل ظركؼ الشركة اػبطوة األخَتة يف التحليل األساسي ،حيث يهدؼ إذل ربلي  
الشركات اؼبنتجة يف  اؼبالية كقدرهتا على منافسة غَتىا كمدل مبوىا كقوهتا بالدرجة األكذل لتحديد رحبيتها

القطاع عينو، الختيار الشركة األكذل يف كل قطاع كاليت من اؼبتوقع أف تتفوؽ من حيث مبوىا كرحبيتها على 
. قريناهتا يف ىذا القطاع

إف األثر اؼبباشر لعوامل البيئة االقتصادية كالصناعية على شركة معينة ينعكس على العائد احملقق   
ؽبذه الشركة ،كىذه اؼبعلومات كأمور أخرل تساعد على ازباذ القرار االستثمارم ، ذلك أف اؼبستثمرين هبب 

. أف يتعرفوا على خصائص كل البدائل االستثمارية اؼبتاحة 
 كهبب متابعة اغبصوؿ على اؼبعلومات اػباصة هبذه البدائل باستمرار، كسيكوف االىتماـ دبصدرين من 

: 1اؼبعلومات 
كتتضمن البيانات اؼبعلنة يف القوائم اؼبالية ، كتعكس ىذه البيانات األداء من كجهة :  معلومات داخلية -

 . نظر إدارة الشركة لنفسها
يتم إعدادىا خارج الشركة كغالبا من جانب بيوت اػبربة كاؼبؤسسات االستثمارية :معلومات خارجية -

كاالستشارية اليت تكوف ؿبايدة يف عرضها للمعلومات كتتجاكز النقص اؼبمكن أف يكوف موجودا يف 
. اؼبعلومات اؼبعركضة من جانب الشركات أنفسها

إف دراسة أكضاع الشركات كمتابعة أحواؽبا باستمرار سبكن اؼبستثمرين من التعرؼ كبشكل مبكر على 
 .2أم متغَتات اهبابيات أك سلبية قد تطرأ على أكضاع ىذه الشركات فتؤثر على أسعار أسهمها

 

 التحليل الفني : المطلب الثاني 
 .تطرقنا يف ىذا اؼبطلب إذل ربديد اؼبفاىيم األساسية للتحليل الفٍت من خالؿ ربديد مفهومو كأدكاتو

 : مفهوم وفلسفة التحليل الفني  -1

                                                 

 .312مركاف مشوط ، كنجو عبود كنجو ، مرجع سابق، ص - 1
. 160عصاـ حسُت ، مرجع سابق ص - 2
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  الفٍت لتحليلؿتوجد العديد من التعاريف :(Technical Analysis) ينالتحليل الفتعريف   -1-1
 : أنبها

دراسة حركة السوؽ ، كليس السلع كالبضائع اؼبتداكلة بو، كالتحليل "يعرؼ التحليل الفٍت على أنو 
السعر ، حجم )الفٍت ىو علم رصد كتسجيل ػ عادة يف شكل رسم بياشل ػ صبيع اؼبعلومات اػباصة بالتداكؿ 

لسهم معُت أك ؾبموعة من األسهم ، مث استنتاج اذباه األسعار يف اؼبستقبل  (اخل...التداكؿ،تاريخ التداكؿ 
 "1.من الصورة التارىبية اؼبرسومة

 األسهم سوؽ من كل معُت لتحليل سوؽ من تتولد اليت البيانات استخداـ "كما يعرؼ على أنو 
 السوؽ بيانات يستخدـ ألنو التحليل الداخلي، أك السوؽ بتحليل يسمى كأحيانا الفردية، كاألسهم الكلي،
 للقياـ بأنو الفنيوف احملللوف يعتقد كىكذا للسوؽ بأكملو، أك معينة، ألسهم كالعرض الطلب لتقييم نفسو

" 2.للبيانات مورد أفضل ىو السوؽ نفسو ىذا فإف بالسوؽ، اػباصة بالتنبؤات
بالتحليل التقٍت أم بالفن كاؼبهارة، كيقصد هبا دراسة السوؽ باستخداـ " كيعرؼ أيضا على أنو 

اؼبعلومات التارىبية كاغبالية اؼبتعلقة بأسعار األسهم من أجل التنبؤ حبركة كاذباىات أسعار األسعار يف 
                                 "3.اؼبستقبل، كغالبا ما يعترب التحليل الفٍت جزءا من اؼبعلومات اإلحصائية 

 باالعتماد السوؽ كذلك تطور دراسة" على أنوريف يبكننا تعريف التحليل الفٍت اكمن خالؿ ىذه التع
. "باالذباىات اؼبستقبلية لألسعار التوقع أجل من كذلك – اػبرائط – اؼبنحنيات قاعدة على أساسا

 :(Philosophy Technical Analysis)فلسفة التحليل الفني   -1-2

: 4يبكن تلخيص فلسفة التحليل الفٍت لألكراؽ يف النقاط التالية 
 .تتحدد القيمة السوقية للورقة اؼبالية يف ضوء تفاعل قوم للعرض كالطلب فقط -

                                                 

 .47،ص2006دار البالغ للنشر كالطباعة كالتوزيع ، ،5ط ،التحليل الفني لألسواق الماليةعبد اجمليد اؼبهيلي،  - 1
. 146،ص2000 الدار اعبامعية، ،، اإلسكندريةالمالية األوراق بورصة إلى المستثمر دلبل، ضباد العاؿ عبد طارؽ - 2
3 - Leigh Stevens , John wiley, Essential Technical analysis, sons,Inc, New York ,2002,P3. 

. 150،ص مرجع سابقجالؿ إبراىيم العبد ،  - 4
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 تتحكم عوامل عديدة يف العرض منها عوامل رشيدة كأخرل غَت رشيدة ، حيث تتضمن العوامل  -
الرشيدة،اؼبعلومات اػباصة بالسهم كاليت تنعكس آثارىا يف سلوؾ اؼبستثمرين بالسوؽ ،كعوامل غَت 

كيقـو السوؽ باؼبوازنة بُت ىذه العوامل يشكل تلقائي .اخل...رشيدة مثل اآلراء كاألمزجة كالتخمُت
 .مستمر لتحديد األسعار اؼبالئمة

سبيل أسعار األكراؽ اؼبالية ألف تكوف اذباىات يف حركتها مستمر لفًتات طويلة نسبيا بالرغم من  -
 .احتماؿ تقلبها بشكل طفيف من كقت آلخر 

يؤدم التغَت يف عالقة العرض كالطلب إذل تغيَت يف اذباه األسعار كيبكن مالحظة التغَتات آجال أك  -
 .عاجال يف حركة السوؽ دكف اغباجة إذل معرفة أسباب ذلك 

                                  : (Technical Analysis Tools)أدوات التحليل الفني -2

رباكؿ أدكات التحليل الفٍت التنبؤ بالتغَتات اليت ستطرأ على مؤشرات األسهم يف األسواؽ ككل أك 
 ، التنبؤ بالتغَتات اليت ستطرأ على مؤشرات األسهم يف األسواؽ أك على االنفراديةعلى أسعار األسهم 

 يف اؼبستقبل، عن طريق دراسة سلوؾ ىذه اؼبؤشرات كاألسعار يف اؼباضي كمتابعة االنفراديةأسعار األسهم 
حيث يبكن تصنيف أدكات التحليل الفٍت إذل ؾبموعتُت .ظركؼ العرض كالطلب على ىذه األسواؽ 

: رئيسيتُت 
. اجملموعة األكذل هتدؼ إذل التنبؤ باذباه السوؽ ككل عن طريق دراسة ما يبكن تسميتو أدلة السوؽ  -

اجملموعة الثانية فيمكن تطبيقها على السوؽ ككل كعلى سهم شركة معينة للتعرؼ على تغَت سعره  -
. كاذباه ىذا التغَت مستقبال 

 :(Market Analysis Tools) أدوات تحليل السوق 2-1

هتدؼ ىذه األدكات إذل التنبؤ باذباه السوؽ ككل عن طريق دراسة ما يبكن تسميتو أدلة السوؽ ، 
فبواسطة ىذه األدلة وباكؿ احملللوف الفنيوف التعرؼ على قعر السوؽ كبالتارل على بداية السوؽ الصاعدة  
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مقاييس : 2 ، كيف ىذا الصدد توجد ثالث ؾبموعات من مقاييس أك مؤشرات السوؽ ىي1أم قمة السوؽ
. ميل أك اذباىات اؼبستثمرين ، كمقاييس كجهة النظر اؼبضادة كمقاييس اؼبستثمر احملًتؼ 

  :(Investor Sentiment)مقاييس ميل أو اتجاىات المستثمرين -2-1-1

تعطي مقاييس ميل اؼبستثمرين مؤشرا الذباه اغبركة اؼبستقبلية يف أسعار األسهم ، كيدعى أنصارىا بأهنا 
مؤشرات تسبق مؤشرات أسعار السوؽ ، كذلك من حيث قدرهتا على التنبؤ باغبالة االقتصادية العامة 

 :للدكلة ، كمن ابرز تلك اؼبقاييس اؼبؤشرات ما يلي
يعرؼ ىذا اؼبؤشر دبؤشر الثقة لباركف الذم  :(Barrons.s Confidence Index) مؤشر الثقة -

 :3تنشره أسبوعيا ؾبلة باركف األمريكية كالذم يقاس باؼبؤشر

  
تقـو فكرة اؼبؤشر عل أساس ألنو عندما تكوف ثقة اؼبستثمرين يف السوؽ كبَتة كأهنم متفائلوف بشأف 

 .اؼبستقبل ، حينئذ يتوقع أف يزداد الطلب على السندات اليت تنطوم على ـباطر أكرب
إف مقياس باركف يبكن أف يساعد اؼبستثمر يف توقيت القرار االستثمارم ، فعندما تكوف ثقة قيمة مؤشر 

الثقة يف صعود فإف ىذا يعٍت أف اغبالة االقتصادية العامة جيدة ، كأف أسعار السوؽ سوؼ تتجو كبو 
الصعود أكثر كأكثر يف اؼبستقبل ، كمن مث يكوف التوقيت اؼبالئم للشراء ، أما إذا كانت قيمة اؼبؤشر آخذة 

يف اؽببوط فإف ىذا يعٍت أف اغبالة االقتصادية العامة غَت جيدة ، كأف أسعار السوؽ سوؼ تتجو كبو اؽببوط 
 .أكثر يف اؼبستقبل، كبالتارل فإف التوقيت غَت مالئم للشراء

إف من عيوب ىذا أنو يركز على جانب الطلب على السند كمحدد للعائد الذم يتولد عنو،بينما 
يتجاىل عوامل أخرل ؽبا تأثَت على أسعار الفائدة على تلك السندات كمن بينها حجم اؼبعركض من 

 .النقود

                                                 

. 163عصاـ حسُت ، مرجع سابق ، ص - 1
. 195صمرجع سابق،،(األسهم كالسندات)منَت إبراىيم ىندم ، أساسيات االستثمار كربليل األكراؽ اؼبالية  - 2
. 195، صنفسو-  3
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إف ىذا اؼبؤشر تتم فيو مقارنة عدد األسهم  (High-Low Index) :مؤشر مستويات العليا والدنيا -
 ، بعدد األسهم اليت بلغ سعرىا مستول (د) اليت بلغ سعرىا مستول مرتفع دل تصل إليو من قبل

 :كيقاس ىذا اؼبؤشر بالعالقة التالية .(ذ)منخفض دل تصل إليو من قبل 

 
 

إف قيمة ىذا اؼبؤشر ال يد أف تًتاكح بُت صفر كالواحد، فإذا ما كانت قيمة اؼبؤشر قريبة من الواحد 
الصحيح ، يكوف ذلك دليال على أف عددا أكرب من األسهم ارتفعت أسعارىا إذل مستول دل تصل إليو من 

قبل، كالعكس إذا كانت قيمة اؼبؤشر قريبة من الصفر،كيدعى إتباع ىذا اؼبؤشر أنو عندما تكوف قيمتو أقل 
أما إذا كاف قيمة اؼبؤشر أكرب من . فإف ذلك يعد دبثابة مؤشر على انتهاء مرحلة تدىور األسعار0.1من 

 فيعد دبثابة مؤشر على بلوغ مرحلة الصعود يف األسعار إذل هنايتها ، أم أهنا يف طريقها كبو   0.9
ككذلك يعطي اؼبؤشر للمستثمر اؼبعلومات اليت يريدىا يشأف قرار االستثمار ، كما إذا كاف قرار .االلبفاض

 .بالبيع أك بالشراء
إف مقاييس ميل اؼبستثمرين نسبة  : (Advance-Decline Ratio) مؤشر االرتفاع واالنخفاض -

عدد األسهم اليت سجلت ارتفاعا يف قيمتها السوقية إذل عدد األسهم اليت سجلت البفاضا يف قيمتها 
 :كىناؾ صورا عديدة ؽبذا اؼبقياس ، أكثرىا شيوعا اؼبعادلة اآلتية .السوقية 

 

 
 أك أكثر فإف ذلك يعد مؤشرا على أف االذباه الصعودم 0.6يبُت ىذا اؼبقياس أنو عندما تكوف النسبة 

 فإف ىذا يعٍت أف االذباه النزكرل قد بلغ مداه ، كأف 0.35كإذا ما بلغت النسبة .للسوؽ يقًتب من هنايتو 
 أك أكثر مث بدأت يف االلبفاض ، 0.6أما إذا كانت النسبة .األسعار سوؼ تتجو يف القريب كبو االرتفاع 

كبالطبع تعد ىذه اؼبعلومات مفيدة لتوقيت قرارات .فإف ىذا يعد مؤشرا إذل اذباه نزكرل  مضطرد يف األسعار
 .االستثمار
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أما الفكرة األساسية كراء اؼبؤشر ، فهي ؿباكلة معرفة ما إذا كانت حركة اؼبؤشر اجملمع تسَت جنبا إذل 
 . جنب مع حركة مؤشر داك جونز ، أك غَته من اؼبؤشرات اؼبماثلة 

يعترب ىذا اؼبؤشر مقياس آخر ؼبيل اؼبستثمر   :(short sales index) مؤشر البيع على المكشوف -
 :1كىو نسبة  األسهم اتلي أبرمت عليها صفقات البيع على اؼبكشوؼ كاليت تقاس باؼبعادلة 

 

 
 

،  (تزايد صفقات البيع على اؼبكشوؼ اليت يربمها اؼبضاربوف)يعتقد الفنيوف أف ارتفاع تلك النسبة 
حيث يعد مؤشرا على اذباه األسعار كبو االرتفاع يف اؼبستقبل ، كمن مث يتوقع أف يسعى اؼبضاربوف إذل 

تغطية مراكزىم ؼبواجهة تلك التوقعات ، كذلك بشراء تلك األسهم من السوؽ،فبا يًتتب عليو زيادة يف 
أما أنصار التحليل األساسي فيفسركف نتائج ذلك اؼبؤشر بطريقة عكسية .الطلب كارتفاع األسعار بالتبعية

يعترب الكثَت من احملللُت الفنيُت أف يبكن استخداـ مؤشر االتساع ؼبعرفة درجة القوة أك  :مؤشر االتساع  -
فمن خالؿ دراسة ىذه - بداللة عدد األسهم اؼبصدرة كاؼبتداكلة– الضعف يف سوؽ األكراؽ اؼبالية 

األسهم يبكن معرفة تلك اليت حدث تطور إهبايب يف حجم التعامل اليومي ، كتلك اليت حدث البفاض 
يف حجم التعامل اليومي ، كتلك اليت حدث البفاض يف حجم التعامل ، كتلك اليت بقى حجم 

 .التعامل دكف تغَت خالؿ يـو العمل 

يستخدـ الكثَت من اجملللُت  الفنيُت يف حساب مؤشر التقدـ كااللبفاض لألسهم حيث يتم حساب 
: ىذا اؼبؤشر كما يلي 

 .يطرح عدد األسهم اليت حدث البفاض يف أسعارىا من عدد األسهم اليت حدث زيادة يف أسعارىا -

 .عدد األسهم اؼبصدرة اليت مت التعامل عليها خالؿ يـو العمل/ قسمة الناتج من اػبطوة السباقة  -

                                                 

. 202منَت إبراىيم ىندم ،أساسيات االستثمار كربليل األكراؽ اؼبالية،مرجع سابق، ص-  1
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يتم رصد أك تسجيل قيمة ىذا اؼبؤشر على أساس يومي، كمن مث يبكن من خالؿ ذالك إعداد منحٌت 
 .    1الزيادة أك االلبفاض كالذم يعرب عن اذباه السوؽ

                           :( (Contrary Opinion مقاييس وجهة النظر المضادة -2-1-2
كجهة النظر اؼبضادة على اعتقاد مؤداه أف ىناؾ ؾبموعة من اؼبستثمرين عادة ما  تقـو مقاييس 

كيناء عليو . تتخذ قرارات استثمارية خاطئة ، خاصة عندما تكوف أسعار السوؽ يف طريقها إذل التحوؿ 
. فإف اإلسًتاتيجية الناجحة تقتضي معرفة قرارات ىؤالء اؼبستثمرين كعلى ضوئها تتخذ قرارات عكسية 

 :2كمن أكثر تلك اؼبقاييس شيوعا 

 :(Odd-Lot Balance Index) مؤشر توازن الكميات الكسرية -

يقصد بالكميات الكمية الكسرية صفقات البيع كالشراء اليت يربمها صغار اؼبستثمرين ، كاليت تقل 
:  سهم كالذم يقاس باؼبعادلة 100الكمية اليت تتضمنها 

 

 
كفقا ؽبذا اؼبؤشر إذا كانت القيمة أكرب من الواحد الصحيح، فإف ذلك يعٍت أف مبيعات صغار 

أما إذا كانت القيمة أقل من الواحد الصحيح ، حينئذ تكوف مبيعاهتم أقل . اؼبستثمرين أكرب من مشًتياهتم
كبالتارل فإف على اؼبستثمر الذم يسًتشد هبذا اؼبؤشر ، فإنو عندما يتجو اؼبؤشر كبو النزكؿ .من مشًتياهتم

يكوف معٌت ذلك أف أكامر البيع لصغار اؼبستثمرين أقل من أكامر الشراء ، كيكوف الوقت مالئم للبيع ، أما 
.    عندما يتجو اؼبؤشر كبو الصعود يكوف الوقت مالئم للشراء 

إف الصفقات اليت  :(Professional Investor )مقاييس المستثمر المحترف -2-1-3
يربمها الصفقات اؼبستثمركف احملًتفوف ، كيقصد هبا الصفقات اليت يربمها اؼبستثمركف اؼبؤسسيُت ، ككذا 

الصفقات اليت يربمها كبار اؼبديرين  كاؼبالؾ على أسهم اؼبنشآت اليت يعملوف هبا عادة ما يتولد عنها عائد 

                                                 

الدار ،(الخيارات- وثائق االستثمار– سندات –أسهم )أساسيات االستثمار في بورصة األوراق المالية عبد الغفار حنفي،  - 1
. 314،316،ص ص2005اعبامعية ، اإلسكندرية ، مصر ،

. 202 -200،مرجع سابق ،ص ص(األسهم و السندات)أساسيات االستثمار وتحليل األوراق المالية منَت إبراىيم ىندم ،  - 2
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كيف ىذا الصدد تستخدـ .كبالتارل يصبح تتبع قرارات ىؤالء اؼبستثمرين كؿباكاهتا أمرا ذا أنبية .متميز
 :مقاييس شائعة ؼبعرفة اذباىات اؼبستثمرين احملًتفُت كىي 

كوبسب ىذا اؼبؤشر  :(Specialists short sales Ratio)نسبة البيع على المكشوف للمتخصصين -
 :  كفق العالقة التالية 

 

 
 التارىبي اؼبتوسط أف حيث اؼبستقبل يف األسعار البفاض أك ارتفاع احتماؿ يقيس اؼبؤشر ىذا إف
 يعٍت ىذا فإف ،( 0.6 )إذل اؼبؤشر ىذا قيمة تصل عندما فإنو عليو ك (0.55)  نيويورؾ يصل إذل لبورصة

 أكثر إذل النسبة ىذه تصل ندما عأما اؼبستقبل، يف األسعار ارتفاع احتماؿ شك بشأف يف اؼبتخصصُت أف
 اؼبؤشر قيمة أف حالة يف أما االلبفاض، إذل طريقها يف السوؽ أسعار على أف يدؿ ىذا فإف ،)0.6(  من
 من أقل كانت إذا أما الصعود، إذل طريقها يف السوؽ أسعار على أف يدؿ ىذا فإف ،(0.45)  من أقل

. الصعود كبو ستتجو أف األسعار على بالتأكيد يدؿ ىذا فإف ، (0.3)
قد تتغَت خالؽبا  على فًتات متباعدة، اؼبتخصصُت يربمها اليت  البيع على اؼبكشوؼ صفقات أف دبا ك

 .اؼبؤشر ىذا  اليت يفسرىاالنتائج من االستفادة كمن مث يصعب ، أحواؿ السوؽ
 اؼبؤسسات يربمها اليت الصفقات اؼبؤشر ىذا يقصد :(Big Block Index)مؤشر الكميات الكبيرة -

 .  ألف سهم أك أكثر يف الصفقة الواحدة 50االستثمار، كاليت عادة ما تكوف يف حدكد  يف اؼبتخصصة

 :التالية الصيغة كفق اؼبؤشر ىذا كوبسب -

 

 
 

إف قيمة اؼبؤشر تًتاكح مابُت الصفر كالواحد ، حيث كلما اقًتبت قيمة اؼبؤشر من الصفر كاف ذلك 
مؤشر الذباه األسعار كبو اؽببوط ، أما إذا اقًتبت قيمة اؼبؤشر من الواحد الصحيح فإف أسعار السوؽ 

.  تكوف متجهة كبو الصعود 
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 :وراق الماليةالفني لأل أدوات تحليل 2-2

يعتقد الفنيوف أف حركة التغيَت يف سعر السهم يف اؼباضي عادة ما تؤخذ مبطا فبيزا ،يبكن من خاللو 
كيف ىذا الصدد .التنبؤ دبا سيكوف عليو ىذا السعر يف اؼبستقيل ، يف ظل اعتقاد بأف اؼباضي قد يعيد نفسو

:  نعرض األدكات الرئيسية اآلتية
 اؼبؤشر ىذا يستخدـ :(Relative Strength Index)مؤشر القوة النسبية  -2-2-1

 بيع أك مرحلة فيها مغارل شراء دبرحلة يبر السوؽ كاف كما إذا السهم، أك السوؽ حالة عن للكشف
 من عدد كبَت أنو على يدؿ كاف ذلك فيها مغارل شراء دبرحلة يبر السوؽ فإذا كاف فيها مغارل

 ـ بعضيقو عندما األسعار تنخفض أف اؼبتوقع من فإنو كبالتارل األسهم، من حصص اؼبستثمرين يبتلكوف
فمعٌت فيها، مغارل بيع دبرحلة يبر السوؽ إذا كاف أما.الربح لتحقيق األسهم لديهم من ما ببيع اؼبستثمرين

 من كبَت عدد يلجأ أف مث من اؼبتوقع كمن األسهم، من يبتلكوف حصص اؼبستثمرين من ذلك أف قليل
 1.ارتفاع سعر السهم مستقبال إذل يؤدم ما كىو األسهم شراء إذل اؼبستثمرين

ىناؾ مباذج متعددة ػبرائط األعمدة البيانية،  :(Bar Chart)خرائط األعمدة البيانية -2-2-2
 .  2كمن اػبرائط الشائعة خريطة اؼبستويات اؼبساعدة كاؼبقاكمة،كخريطة الرأس كاألكتاؼ

تقـو على : (Support & Resistance)خريطة المستويات المساعدة والمقاومة -2-2-3
تصور سلوؾ اؼبستثمرين يف اؼبستول اؼبساعد،كىو مستول سعر متدشل ، كأف احتماؿ نزكلو إذل أقل من 

أما مستول اؼبقاكمة فهو مستول عاؿ يف السعر ، كاحتماؿ ارتفاعو إذل أكثر من ذالك ليس .ذلك كبَتا 
كحىت إذا حدث ىبوط يف السعر على اؼبستول اؼبتدشل أك ارتفاع عن السعر العارل فإنو ال يلبث .كبَت 

 .أف يعود إذل مستواه السابق

                                                 

 .182،صمرجع سابقجالؿ إبراىيم العبد ،  - 1
 .  210- 207منَت إبراىيم ىندم، أساسيات االستثمار كربليل األكراؽ اؼبالية ، مرجع سابق، ص ص  - 2
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كىي من حركة السعر  :(Head & Shoulder Move) خريطة الرأس واألكتاف -2-2-4
اليت يبحث عنها الفنيوف مبط الرأس كاألكتاؼ،حيث قبد يف ىذا النوع ازدياد يف حجم الصفقات 

 .يًتتب عليها ارتفاع مضطرد يف السعر كالعكس صحيح

يعترب ىذا النوع شائع االستخداـ يف التحليل سواء على : خريطة المتوسط المتحرك -2-2-5
 مستول سوؽ األكراؽ اؼبالية أك على اؼبستول الفردم ، كاؽبدؼ منو معرفة كل من اذباه التغَت كمعدلو

حيث يبكن حساب متوسط السعر اعبديد من خالؿ استبعاد اؼبشاىدة األكذل  كإضافة  مشاىدة 
كهبذا يبكن التوصل إذل خط سعر اؼبتوسط اؼبتحرؾ كىو ما يعرب عن  (أك أسبوعيا)جديدة مث تكرر يوميا 

 .   االذباه كاألساسي ألسعار السهم 

إف ىذا اؼبؤشر يساعد على ازباذ قرار شراء األكراؽ اؼبالية ، حيث أف عملية البيع تتم على أف 
:  1تتحقق النقاط التالية 

إذا كاف السعر الذم يتداكؿ بو السهم أسفل اؼبتوسط اؼبتحرؾ كمتوجها إليو كدل يبر بعد باؼبتوسط كيبدأ  -
 .يف االنقالب إذل أسفل فهذا مؤشر على البيع 

إذا كاف السعر الذم يتداكؿ بو موازم ألعلى أك أسفل اؼبتوسط اؼبتحرؾ كأف سعر السهم أك اؼبؤشر يبر  -
 .بو من أعلى 

 .إف سعر السهم ذباكز اؼبتوسط اؼبتحرؾ كأف خط اؼبتوسط يتجو إذل أسفل  -

 .    كربدث عمليات الشراء إذا حدث عكس النقاط السابقة 
                                                         

 
 

                                                 

 .292 ، ص مرجع سابقعبد الغفار حنفي ،  -  1
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                                                   أوجو االختالف بين التحليل الفني والتحليل األساسي: المطلب الثالث 
ىبتلف التحليل الفٍت على التحليل األساسي يف أنو يعتمد على استخداـ الرسـو كاألشكاؿ البيانية 

لتحركات أسعار األسهم كأحجاـ التعامل يف األكراؽ اؼبالية ، كالتعرؼ على نوعية كل من اؼبستثمرين 
كالبائعُت  كألف ىذا األسلوب يستخدـ اػبرائط كاألشكاؿ البيانية كاليت تبدك فنية إذل حد كبَت لذلك يطلق 

إف استخداـ مصطلح التحليل الفٍت ال يعٍت أ ف التحليل األساسي مبسط، ألف ،"التحليل الفٍت "عليو اسم 
اؼبالية لشركة يبكن أف يكوف معقد جدا، كمع ذلك ففي لغة االستثمار فإف مصطلح التحليل  ربليل البيانات

الفٍت يشَت إذل نوع معُت من التحليل ىبتلف سباما عن الدراسة اؼبنتظمة للبيانات اؼبالية للشركة كموقفها 
 :كاعبدكؿ التارل يوضح الفرؽ بُت التحليل األساسي كالتحليل الفٍت .داخل الصناعة اليت يعمل فيها

 يبين الفرق بين التحليل األساسي والتحليل الفني : (1-1)الجدول رقم 
التحليـل الفـني التحليـل األسـاسي وجو المقارنة 
 
المفهـوم 

ىو التحليل الذي ينصب على الظروف االقتصادية 
. العامة وظروف الصناعة وظروف المنشأة

أسعار )ىو التحليل الذي ينصب على ظروف السوق 
. (األوراق المالية وحجم التداول وغيرىا

 
 الهـدف

تقييم العوائد والمخاطرة التخاذ قرارات االستثمار 
 .واإلقراض

حديد األسهم المسعرة بأقل من قيمتها الحقيقية ت
لضمها لمحفظة المستثمر وتلك المسعرة بأكبر من 

. قيمتها 

دراسة متغيرات السوق في الماضي والدورات وذلك 
ألغراض التنبؤ باتجاىات السوق قي المستقبل في 
مرحلة مبكرة التخاذ قرارات االستثمار في األوراق 
المالية 

 
االفتراضات 

إن سوق رأس المال كفء على األقل في 
 .شكلو الضعيف 
يمثل ىذا النوع من التحليل ضمانة لعدم 
الوقوع في أخطاء استثمارية فادحة عند اتخاذ 
. قرارات االستثمار

تتحدد القيمة السوقية لألوراق المالية من خالل تفاعل 
 .قوي العرض والطلب
العوامل التي تحكم العرض والطلب بعضها منطقية 
 .والبع  اآلخر غير منطقية
 .إن السوق أفضل متنبأ لنفسو
إن التحرك من سعر توازن إلى  خر يستغرق بع  الوقت 
 .

مصادر 
البيانات 
الخاضعة  
للتحليل 

الناتج : عوامل اقتصادية عامة مثل
القومي،أسعار الفائدة ، أسعار الصرف، 
. النفقات الرأسمالية 

دورة حياة المنتج :عوامل متعلقة بالصناعة مثل
،اتجاىات الصناعة ، المنافسة ، الجوانب 
 .االقتصادية والتكنولوجيا 

 إن سوق رأس المال غير كفء
حجم التداول ، أسعار األوراق : عوامل السوق نفسو مثل

المالية، حجم التداول ، عدد الصفقات وحجمها،سلوك 
المستثمرين، عمليات البيع على المكشوف ، التوقيت 
. الزمني ، اتساع السوق ، الجو النفسي
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القوائم المالية : عوامل متعلقة بالمنشأة مثل
وتقارير مجلس اإلدارة وتقرير مراقب 
. الحسابات والمالحظات

 
أدوات 
التحليل 
الرئيسية 

المؤشرات االقتصادية العامة، دورة حياة الصناعة 
، التنبؤ بحاالت النمو، تحليل ظروف المنافسة ، 
تحليل التطورات التكنولوجية ، القوائم المالية 
المقارنة ، تحليل السالسل الزمنية ، التحليل 
الرأسي للقوائم المالية ، تحليل النسب، 

التحليالت الخاصة 

 مؤشرات ميول المستثمرين
 مؤشرات تدفقات األموال
مؤشرات ىيكل السوق 

 
حدود 
استخدامها 

تحتاج إلى جهد وتكلفة أكبر نسبيا مقارنة 
 بالتحليل الفني
توجد بع  التحفظات التي تحد من منفعة 
 القوائم المالية التي تعدىا الشركة
صعوبة متابعة عدد أكبر من األسهم الفردية 
. مقارنة بالتحليل الفني

 وفرة عدد المحللين الفنيين يحد من منفعة ىذا األسلوب
يحتاج األمر في بع  الحاالت إلى استخدام أكثر من 
 قاعدة فنية للتأكد من سالمة التنبؤ
تحتاج القواعد الفنية باستمرار إلى تطوير لتناسب 
. الظروف البيئية المتغيرة 

 ،طارق عبد العال حماد ، التحليل الفني واألساسي لألوراق المالية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية:المصدر 
 .429-427،ص ص 2006مصر 
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كفاءة ومؤشرات سوق األوراق المالية :المبحث الرابع
يعتمد االستثمار يف األكراؽ اؼبالية كتنفيذ صفقات البيع كالشراء بالدرجة األساسية على البيانات 

كإف عدـ توفرىا بالدقة , كاؼبعلومات اؼبتوفرة عن الشركة اليت يتم تتداكؿ أكراقها اؼبالية يف السوؽ اؼبارل 
اؼبطلوبة أك النقص هبا أك عدـ تكافئ فرص اغبصوؿ عليها سيؤثر تأثَت كبَت على قرارات اؼبستثمرين عند 

.  شراء األكراؽ اؼبالية كإف أم خلل يف ىذه البيانات كاؼبعلومات يؤدم إذل عدـ كفاءة السوؽ اؼبارل

  كفاءة سوق األوراق المالية :المطلب األول 
كباإلضافة  ا متطلباتوىا كأنواعتطرقنا يف ىذا اؼبطلب إذل ربديد مفهـو كفاءة سوؽ األكراؽ اؼبالية ك 

 .ؽباالصيغ اؼبختلفة إذل 
 (:the efficiency of the stock market) مفهوم كفاءة سوق األوراق المالية -1

اؼبقصود بالكفاءة ىي سرعة استجابة أسعار األسهم ،لكل معلومة جديدة ترد إذل اؼبتعاملُت فيها يكوف 
كحيث أف اؼبعلومات اليت تأيت إذل السوؽ يف أم .من شأهنا تغيَت نظرهتم يف مستقبل اؼبنشأة اؼبصدرة للسهم

كقت كمستقلة عن بعضا البعض، فإنو يصبح من اؼبتوقع أف تكوف حركة األسعار عشوائية حيث تتجو 
صعودا من األنباء السارة أك ىبوطا من األنباء غَت السارة ، اليت تصل إذل السوؽ فجأة كبدكف سابق إنذار 

فيها عكس أة أيضا بأهنا سوؽ تالكفكتعرؼ السوؽ 1،أم أف تتحرؾ أسعار األسهم بشكل يصعب التنبؤ بو
حيث ال يوجد فاصل زمٍت يف اغبصوؿ على اؼبعلومات  اؼبعلومات اؼبتاحة عنها ،الورقة اؼبالية كافةسعر 

 2.الواردة إذل السوؽ كبُت اغبصوؿ على نتائج ؿبددة بشأف سعر الورقة اؼبالية 
 :(Types of efficient stock market) أنواع كفاءة سوق األوراق المالية  -2

 الكفاءة الكاملة كالكفاءة االقتصادية:ىناؾ نوعاف من الكفاءة لألسواؽ اؼبالية كنبا 
                                                                                :(Perfectly efficiency) الكفاءة الكاملة .2-1-1

يقصد هبذا النوع من الكفاءة أنو ال يوجد فاصل زمٍت بُت ربليل اؼبعلومات الواردة إذل السوؽ كبُت 

                                                 

. 375،ص2006، مرجع سابقمنَت إبراىيم ىندم ، أساسيات االستثمار كربليل األكراؽ اؼبالية، -  1
2  - J.Teulie, P.Topsacalion, Finance, edvuibert, Paris, 1997,p75. 
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الوصوؿ إذل نتائج ؿبددة بشأف سعر السوؽ حيث يؤدم إذل تغيَت فورم يف السعر فالتوقعات متماثلة 
 .  1لدل اؼبستثمرين كاؼبعلومات متاحة للجميع كبدكف تكاليف 

: 2حيث أف مضموف كفاءة السوؽ تؤكد مفهـو كفاءة السوؽ الكاملة كشركطو تتمثل باآليت 
إتاحة اؼبعلومات عبميع اؼبتعاملُت يف السوؽ ذات اللحظة ، كبدكف تكلفة، األمر الذم هبعل  -

 .توقعاهتم متماثلة بشأف مستقبل األسعار 
 .عدـ كجود قيود على اؼبتعامل كحجمو ، فال توجد تكاليف للصفقات أك أية ضرائب عليها -
ىناؾ عدد كبَت من اؼبتعاملُت كاؼبستثمرين الُت يتصفوف بالرشد كالعقالنية يف التأثَت على األسعار  -

 .   كتعظيم اؼبنفعة
 :(Economic efficiency)الكفاءة االقتصادية  -2-2

أما يف ظل الكفاءة االقتصادية للسوؽ فإنو يتوقع أف يبضي بعض الوقت منذ كصوؿ اؼبعلومات إذل 
السوؽ حىت تبدك آثارىا على أسعار األسهم ،فبا يعٍت أف القيمة السوقية للسهم قد تبقى أعلى أك أقل من 

قيمتو اغبقيقية لفًتة من الوقت على األقل،كلكن بسبب تكلفة اؼبعلومات كالضرائب كغَتىا من تكاليف 
االستثمار لن يكوف الفارؽ بُت القيمتُت كبَتة إذل درجة أف وبقق اؼبستثمر من كرائها أرباح غَت عادية على 

 : كىذا ما يوضحو الشكل التارل3.اؼبدل الطويل

حركة األسعار في ظل الكفاءة االقتصادية والكفاءة الكاملة للسوق في حالتي  : (2-1)الشكل رقم 
. المعلومات السارة وغير سارة

 
 

 .498،ص1997األوراق المالية وأسواق رأس المال،منير إبراىيم ىندي ،: المصدر 
 :متطلبات كفاءة السوق -3

                                                 

، متطلبات كفاءة سوق األوراق المالية، دراسة لواقع سوق األوراق المالية العربية وسبل رفع كفاءتهامفتاح صاحل، معاريف فريدة، -  1
. 183، ص2010 ،جامعة كرقلةؾبلة الباحث العدد السابع ،

. 136-135أرشد فؤاد التميمي ،أسامة عزمي ، مرجع سابق ،ص -  2
. 105،ص2010دار الفكر، األردف ، ،، عماف األسواق المالية والنقدية في عالم متغيرالسيد متورل عبد القادر،-  3
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يضمن السوؽ الكفء كفقا للمفهـو اؼبتقدـ ربقيق التخصيص الكفء للموارد اؼبتاحة ، حيث يتم 
كلكي وبقق السوؽ ىدؼ التخصيص الكفء للموارد اؼبالية اؼبتاحة . توجيو اؼبوارد إذل األكثر اجملاالت رحبية

 .كفاءة التسعَت ككفاءة التشغيل : يتعُت أف يتوافر فيو ظبتُت أساسيتُت نبا
 :(price Efficient)كفاءة التسعير -3-1

يطلق على كفاءة التسعَت الكفاءة اػبارجية ،كيقصد هبا ضماف كصوؿ اؼبعلومات اعبديدة إذل صبيع 
اؼبتعاملُت يف السوؽ بسرعة كبأدسل تكلفة ، حبيث تعكس أسعار األسهم يف السوؽ كافة اؼبعلومات 

كيقضي ربقيق سرعة نشر اؼبعلومات ككصوؽبا إذل صبيع اؼبتعاملُت كجود شبكة منتظمة لالتصاالت .اؼبتاحة
على درجة عالية من الكفاءة تساعد يف تشكيل ردكد أفعاؿ اؼبتعاملُت يف السوؽ بسرعة ذباه اؼبعلومات 

كبذلك يصبح التعامل يف السوؽ لعبة عادلة فاعبميع لديهم نفس 1.اعبديدة كمن مث ازباذ القرارات اؼبناسبة 
  2.الفرصة لتحقيق األرباح ، إال أنو يصعب على أحدىم ربقيق أرباح غَت عادلة على حساب اآلخرين

 : (Operational efficiency)كفاءة التشغيل -3-2
كيطلق على كفاءة التشغيل الكفاءة الداخلية ، كيقصد هبا قدرة السوؽ على خلق التوازف بُت 

العرض كالطلب ، دكف أف يتحمل اؼبتعاملُت تكلفة عالية للسمسرة ،كدكف أف يتاح للتجار كاؼبتخصصُت 
كتعتمد كفاءة التسعَت إذل حد كبَت على كفاءة .فرصة ربقيق ىوامش ربح مغاؿ فيها  (صناع السوؽ)

التشغيل، فلكي تعكس الورقة اؼبالية اؼبعلومات الواردة ينبغي أف تكوف التكاليف اليت يتحملها اؼبستثمرين 
إلسباـ اؼبعاملة عند حدىا األدسل ، األمر الذم يشجعهم على بذؿ اعبهد للحصوؿ على اؼبعلومات اعبديدة 

 . 3كربليلها ، مهما كاف حجم تأثَت تلك اؼبعلومات على سعر الورقة اؼبالية
 : الصيغ المختلفة لكفاءة السوق  -4

: تتمثل الصيغ اؼبختلفة لكفاءة السوؽ ثالث فرضيات ىي 
 :(The weak form efficiency)  كفاءة السوق عند المستوى الضعيف-4-1

                                                 

. 155،ص2008 دار الفكر اعبامعي  ،، ، اإلسكندريةأسواق األوراق الماليةعاطف كليم اندراكس ، -  1
. 33عصاـ حسُت ،مرجع سابق،ص-  2
. 156-155عاطف كليم اندراس، مرجع سابق،ص-  3
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كفقا لذلك الفرض فإف أسعار السوؽ تعكس فقط اؼبعلومات التارىبية اػباصة باألسهم ،كاألسعار كحجم 
 ح،كأم ؿباكلة للتنبؤ بأسعار أم سهم من كاقع سلسلة زمنية لألسعار اؼباضية لن تنج التعامالت السابقة،

ذلك ألف تغَتات يف األسعار تأخذ تشكال عشوائيا يرتبط بوركد معلومات جديدة ، كليس كجود معلومات 
كألف األسعار يف اؼبستقبل تكوف مستقلة عن األسعار التارىبية ، فإنو ال يبكن للمستثمرين أف . تارىبية

كتكوف الوسيلة الوحيدة لتحقيق أرباح غَت . وبققوا أم أرباح غَت عادية من ربليل اغبركة التارىبية لألسعار
عادية ىي الوصوؿ إذل معلومات عامة أك معلومات خاصة من داخل الشركة ، كيف ظل ذلك الفرض تكوف 

  1.االختالفات بُت السعر السوقي للسهم كقيمتو اغبقيقية كاسعة
 
 :(The Semi- strong form efficiency)كفاءة السوق عند المستوى شبو القوي -4-2

يقضي فرص الصيغة شبو القوم بأف أسعار األسهم ال تعكس فقط التغَتات السابقة يف سعر 
السهم كحجم تعامالتو ، بل عكس كذلك كافة اؼبعلومات اؼبتاحة للجمهور أك التوقعات اليت تقـو على 
تلك اؼبعلومات كمن األمثلة على تلك اؼبعلومات ما ينشر عن الشؤكف الدكلية أك الظركؼ االقتصادية يف 

الدكلة ، أك ظركؼ الصناعة أك اؼبنشأة ، دبا يف ذلك تقارير اؼبالية كغَتىا من التقارير كالتحليالت اليت تتاح 
  2. للجمهور

 :(The strong form efficiency )كفاءة السوق عند المستوى القوي-4-3
كيعرؼ ىذا اؼبستول فرضية الصيغة القوية ، كىي أف تعكس األسعار اغبالية بصفة كاملة كل 

اؼبعلومات العامة كاػباصة ككل ما يبكن معرفتو ، كبالتارل ال يبكن ألم ؾبموعة من اؼبستثمرين استخداـ 
معلومات تسمح ؽبا باغبصوؿ على أرباح غَت عادية بصفة نظامية حىت كلو استعاف خبربة أفضل مستشارم 

كبداللة نوعية اؼبعلومات اؼبرتبطة باالستثمارات فإف الشكل القوم للكفاءة يتحقق عندما ال .االستثمار
. يستطيع أم مستثمر من ربقيق أرباح غَت عادية نتيجة لوجود اؼبعلومات اػباصة 

                                                 

. 61صمرجع سابق،عاطف كليم أندراكس ، السياسة اؼبالية كأسواؽ األكراؽ اؼبالية ، -  1
. 404 ، صمرجع سابقمنَت إبراىيم ىندم ، أساسيات االستثمار يف األكراؽ اؼبالية ،-  2
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تعتمد كفاءة السوؽ عند اؼبستول القوم على قياس مدل إمكانية حصوؿ بعض الفئات على 
معلومات خاصة حبيث تكوف تلك اؼبعلومات بصفة احتكارية ، كمن الفئات اليت يكوف لديها معلومات 

:  احتكارية   ما يلي 
 إدارة اؼبنشأة ككبار مديرم العاملُت فيها كاؼبالؾ الرئيسيوف    -
 صناع السوؽ -
 مديرك احملافظ االستثمارية -

كيف الواقع العملي ال تتحقق فرضية السوؽ قوية الكفاءة حيث يبكن اعتباره ؾبرد سوؽ نظرم يقاس 
  1.عليو األشكاؿ األخرل للكفاءة 

 الماليةمؤشرات ال: المطلب الثاني 
تعد اؼبؤشرات اؼبالية من أىم األدكات اليت يعتمد عليها اؼبستثمر أك احمللل اؼبارل لقياس أداء السوؽ 

. كمعرفة األكقات اؼبناسبة الزباذ القرار االستثمارم 
 :(Indexes)تعريف المؤشرات  -1

عبارة عن قيمة عددية يقاس هبا التغيَت يف األسواؽ اؼبالية ، كيعرب عن "تعرؼ اؼبؤشرات على أهنا 
اؼبؤشر كنسبة مئوية للتغيَت عند غبظة زمنية بعينها مقارنة بقيمة ما يف فًتة األساس أك نقطة البدء ، كيقيس 

اخل، ارتفاعا كالبفاضا، األمر الذم يعكس سعر ...اؼبؤشر ربركات أسعار األسهم أك السندات أك الصناديق 
السوؽ كاذباىها، أما عن مؤشر األسهم فهو بالنسبة للمستثمر معيارا لقياس مستول سوؽ األسهم ككل 

. 2"كأيضا لقياس األداء سهم معُت بالنسبة للسوؽ ككل
من خالؿ ىذه التعاريف يبكننا ربديد تعريف للمؤشرات كىي عبارة عن أداة تقيس مستول 

 يف سوؽ اؼباؿ ،كغالبا ما يتم تداكؽبااألسعار يف السوؽ، حيث يقـو على عينة من أسهم الشركات اليت يتم 
اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشر أف يعكس اغبالة اليت عليها سوؽ اؼباؿ، دبا يساعد على كشف االذباه 

. العاـ للسوؽ
                                                 

. 109-108السيد متورل عبد القادر،مرجع سابق ،ص-  1
. 35عصاـ حسُت ، مرجع سابق ، ص -  2
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تعد اؼبؤشرات أداة نافعة للتنبؤ باغبالة االقتصادية العامة للدكلة ، حيث يوجد نوعُت من اؼبؤشرات ك
إذل مؤشرات عامة تقيس حالة السوؽ بصفة عامة أك أداء  (البورصة)اليت تقيس األداء داخل سوؽ اؼباؿ

. 1السوؽ بشكل عاـ،كإذل مؤشرات قطاعية تقيس حالة السوؽ بالنسبة لقطاع أك صناعة معينة 
  : االستخدامات األساسية للمؤشرات -2

استخدامات  تعد اؼبؤشرات أداة نافعة للتنبؤ دبا ستكوف عليو اغبالة االقتصادية العامة،غَت أف للمؤشرات 
أخر عديدة هتم اؼبستثمرين األفراد كغَتىم من األطراؼ اليت تتعامل يف أسواؽ رأس اؼباؿ، كفيما يلي عرض 

 : 2موجز لتلك االستخدامات

 : إعطاء فكرة سريعة عن أداء المحفظة  -2-1

يبكن للمستثمر أف يكوف فكرة سريعة عن التغَت يف عائد ؿبفظة أكراقو اؼبالية إهبابا أك سلبا دبجرد 
معرفتو الذباه التغَت الذم طرأ على مؤشر حالة السوؽ ، كذلك دكف اغباجة إذل متابعة أداء كل كرقة مالية 

. على حدة 
 : الحكم على أداء المديرين المحترفين  -2-2

كفقا لفكرة التنويع الساذج يبكن للمستثمر العادم أف وبقق معدؿ عائد على ؿبفظة مكونة من 
أكراؽ مالية ـبتارة عشوائيا يعادؿ تقريبا معدؿ عائد السوؽ الذم يعكسو اؼبؤشر كىذا يعٍت بالتبعية أف اؼبدير 

احملًتؼ عليو ربقيق معدؿ عائد أعلى من متوسط عائد السوؽ للتحقيق من ذلك يبكن استخداـ عائد 
أحد اؼبؤشرات الذم يعكس عائد السوؽ بصفة عامة كأساس للمقارنة مع العائد الفعلي الذم حققو مدير 

. احملفظة
 :    التنبؤ بحالة السوق  -2-3

                                                 

. 374،ص2011دار التعليم العارل،،، اإلسكندرية االستثمار في البورصةؿبمد عبد اغبميد ؿبمد عطية، -  1
،ص 2010 دار التعليم اعبامعي، ، ، اإلسكندريةاالستثمار غير مباشر في محافظ األوراق الماليةعصراف جالؿ عصراف ،  -  2
. 281 -280ص
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يبكن للمحللُت اؼباليُت الوقوؼ على طبيعة العالقة بُت بعض اؼبتغَتات االقتصادية كبُت اؼبتغَتات 
اليت تطرأ على اؼبؤشرات كىو ما يشَت إليو بالتحليل األساسي فإنو قد يبكنهم التنبؤ مقدما دبا ستكوف عليو 

حالة السوؽ يف اؼبستقبل كىذا من شأنو ازباذ القرار االستثمارم السليم يف الوقت السليم  كذلك فإف 
أنصار التحليل الفٍت يركف أف إجراء ربليل تارىبي للمؤشرات اليت تقيس حالة السوؽ قد يكشف عن كجود 

مبط للتغَتات اليت تطرأ عليو كإذا أمكن الوصوؿ إذل ذلك النمط فإنو يبكن التنبؤ بالتطورات اؼبستقبلية يف 
. السوؽ كاليت على ضوئها تتخذ قرارات االستثمار

               : تقدير مخاطر المحفظة  -2-4

كن استخداـ اؼبؤشرات لقياس اؼبخاطر اؼبنتظمة حملفظة األكراؽ اؼبالية أك ما يبكن أف نطلق عليو صل    
اؼبخاطر ذات الصبغة العامة كتقاس تلك اؼبخاطر دبعامل االكبدار بُت معدؿ العائد على ؿبفظة السوؽ 

 .الذم يقاس بدكره دبعدؿ العائد احملسوب ألحد اؼبؤشرات اليت تقيس حالة السوؽ بصفة عامة 
:  كيفية بناء المؤشرات-3

إف معرفة بناء اؼبؤشر تساعد احمللل أك اؼبستثمر على فهمو كالقدرة على قراءتو دبا يساعده يف ازباذ القرار 
 : االستثمارم السليم كمن خالؿ ما يلي نتناكؿ كيفية بناء اؼبؤشرات اؼبالية 

 : مالئمة العينة -3-1
تعرؼ العينة ، فيما يتعلق ببناء اؼبؤشر، بأهنا ؾبموعة األكراؽ اؼبالية اؼبستخدمة يف حساب ذلك 

اغبجم كاالتساع كاؼبصدر ، فيما يتعلق باغبجم : اؼبؤشر، كينبغي أف تكوف مالئمة من ثالث جوانب كىي 
، فالقاعدة العامة يف ىذا اإلطار تشَت إذل أنو كلما زاد عدد الشركات اليت تدخل أسهمها ضمن اؼبؤشر، 

. كاف اؼبؤشر أكثر سبثيال كصدقا لواقع السوؽ 
كأما االتساع فيعٍت قياـ العينة اؼبختارة بتغطية ـبتلف القطاعات اؼبشاركة يف السوؽ ،كاؼبؤشر الذم 

يف كل قطاع من القطاعات اؼبكونة  يستهدؼ قياس حالة السوؽ ككل ينبغي أف يتضمن أسهما ؼبنشآت
لالقتصاد القومي دكف ربيز لفئة معينة من اؼبنشآت،أما إذا كاف اؼبؤشر خاص بصناعة معينة ، حينئذ تقتصر 

العينة على أسهم عدد من اؼبنشآت اؼبكونة لتلك الصناعة ،أما فيما ىبص اؼبصدر فاؼبقصود بو مصدر 
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اغبصوؿ على أسعار األسهم اليت يبٌت عليها اؼبؤشر ، حيث ينبغي أف يكوف اؼبصدر ىو السوؽ األساسي 
 . 1الذم تتداكؿ فيو األكراؽ اؼبالية 

 : األوزان النسبية لمفردات العينة-3-2
يوجد ثالث مداخل شائعة لتحديد الوزف النسيب للسهم داخل ؾبموعة األسهم اليت يقـو عليها 

، كمدخل األكزاف (Price Weighting)اؼبؤشر كىذه اؼبداخل ىي مدخل الوزف على أساس السعر 
 . (Value Weighting)، كمدخل الوزف على أساس القيمة(Equal Weighting)اؼبتساكية

فإنو طاؼبا يوجد سهم كاحد لكل منشأة ـبتارة لبناء اؼبؤشر   فبالنسبة ؼبدخل الوزف على أساس السعر
فإف كزف كل سهم يتحدد آليا على أساس نسبة سعر السهم إذل ؾبموع أسعار األسهم الفردية اليت يقـو 
عليها اؼبؤشر ، كيؤخذ على ىذا اؼبدخل أف الوزف النسيب يقـو على سعر السهم كحده يف حُت إف سعر 

. السهم قد ال يكوف مؤشرا على أنبية اؼبنشأة أك حجمها 
أما مدخل األكزاف اؼبتساكية فإنو يعٍت إعطاء قيم نسبية متساكية لكل سهم داخل اؼبؤشر، كيعاب 
على ىذا اؼبدخل انو يعطي أكزاف متساكية لألسهم رغم احتماؿ تباين حجم كأنبية اؼبنشآت اليت أصدرهتا 

أما بالنسبة ؼبدخل األكزاف حسب القيمة قبده يعطي كزنا للسهم على أساس القيمة السوقية الكلية لعدد .
األسهم العادية لكل منشأة فبثلة يف اؼبؤشر كبذلك يتجنب العيب األساسي يف مدخل السعر ، إذ دل يعد 
سعر السهم ىو احملدد الوحيد للوزف النسيب كيعاب على مدخل األكزاف حسب القيمة أف التغَت الذم يطرأ 
على القيمة اؼبطلقة للمؤشر أك على قيمة العائد اؼبتولد عنو ىبتلف باختالؼ سعر السهم الذم تسبب يف 

إذف ينبغي أف يكوف اؼبستثمر مدركا لألسس اليت ربسب على أساسها اؼبؤشرات حىت يبكنو ،2إحداث التغَت
مقارنة أداء ؿبفظة أكراقو اؼبالية بأداء السوؽ كىو ما يتطلب منو حساب عائد احملفظة بنفس الطريقة اليت 

.   وبسب هبا عائد اؼبؤشر ؿبل اؼبقارنة 
 :  بناء المؤشر العام -3-3

                                                 

. 94، مرجع سابق، ص ص(األسهم كالسندات)منَت إبراىيم ىندم ،أساسيات االستثمار كربليل األكراؽ اؼبالية  -  1
 دار التعليم اعبامعي، القاىرة،،تقييم أداء صناديق االستثمار في ظل المتغيرات سوق األوراق الماليةعصراف جالؿ عصراف ، -  2

. 271-270، ص ص 2013
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: 1توجد العديد من األساليب لبناء مؤشرات األسواؽ كلكن ىناؾ أربعة أساليب شهَتة لبناء اؼبؤشر 
 .اؼبؤشرات اؼببنية على أساس القيمة -

 .اؼبؤشرات اؼببنية على أساس السعر -

 .اؼبؤشرات اؼببنية على أساس السعر النسيب -

 . اؼبؤشرات اؼببنية على أساس األكزاف اؼبتساكية -

كلكل نوع من ىذه األنواع مزايا كعيوب ، كلكن فوائد اؼبؤشرات عموما تتمثل يف إعطاء تصور 
شامل ألداء السوؽ كربويل ىذا التصور إذل أسلوب كمي يعكس ذباه السوؽ سواء كاف ىذا االذباه صعودا 

أك ىبوطا، كمن ضمن الفوائد اؼبهمة للمؤشرات قياس قوة التدفقات النقدية يف أسوؽ اؼباؿ كمعرفة أثَتىا 
. على السوؽ سلبا أك إهبابا

كحىت يفرؽ اؼبستثمر بُت اختالؼ حساسية اؼبؤشر ألداء السوؽ تبعا الختالؼ بناء اؼبؤشر، ففي 
مؤشر القيمة يرتفع اؼبؤشر تبعا لقوة الشركة متجاىال بذلك الشركات الصغَتة كالشركات ذات الوزف اػبفيف 
من حيث كمية األسهم اؼبصدرة،كبالتارل أم ارتفاع يف الشركات ذات الوزف الثقيل يصاحبو ارتفاع أكرب يف 

اؼبؤشر اؼببٍت على أساس القيمة ، ىبتلف الوضع سباما يف اؼبؤشرات اؼببنية على أساس سعر السهم كاليت 
ربسب عن طريق صبع أسعار األسهم مث قسمة ىذا اجملموع على عدد الشركات حيث يرتفع اؼبؤشر تبعا 
الرتفاع سهم أم شركة بغض النظر عن عدد أسهمها اؼبصدرة أك قوهتا اؼبالية ، كهبذا يتحيز اؼبؤشر الذم 

. وبسب على أساس السعر لألسهم ذات األسهم اؼبرتفعة
كللخركج من عيوب اؼبؤشرات اؼببنية على القيمة أك األسعار ابتكر اػبرباء طريقة حساب اؼبؤشر 

على أساس األسعار النسبية كحساب اؼبؤشر على أساس األكزاف اؼبتساكية ،كهبذا فإنو يصب ازباذ قرارات 
البيع كالشراء باالعتماد على اؼبؤشرات العامة للسوؽ فقط إال إذا طبق اؼبؤشر يف قطاع معُت،مثال مؤشر 

قطاع الصناعة أك مؤشر قطاع اػبدمات كىكذا ، مث قدـ خرباء السوؽ ما يعرؼ باؼبقاييس الفنية لألسهم 
كاليت قبحت بدرجة كبَتة يف إعطاء صورة مستقبلية عما سيؤكؿ إليو حاؿ السهم، كىذه اؼبقاييس تتنوع 

                                                 

. 46- 44عصاـ حسُت ، مرجع سابق ،ص ص  -  1
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أك متوسط أك طويل  (مضاربة)بتنوع الغرض من استخدامها سواء كاف االستخداـ قصَت األجل كسريع 
،كحساب مؤشر القوة النسبية للسهم كاحد من ىذه اؼبقاييس الذم أخذت شهرة كاسعة (استثمار)األجل 

.  ردبا لسهولة استخدامو كدقة نتائجو

 أىم المؤشرات العالمية والعربية : المطلب الثالث 
زبتلف مؤشرات األسواؽ اؼبالية من دكلة إذل أخرل كيرجع السبب يف ذلك الختالؼ األكراؽ اؼبالية اؼبتداكلة 
يف السوؽ من جهة كإذل األكراؽ اؼبالية اليت تدخل يف حساب اؼبؤشر العاـ من جهة أخرل ، كذلك زبتلف 

 .اؼبؤشرات حسب أساليب بنائها كؽبذا سوؼ نتعرض إذل بعض اؼبؤشرات العاؼبية كالعربية
 :(Global Indexes)المؤشرات العالمية  -1

 : ىناؾ العديد من اؼبؤشرات العاؼبية أنبها
 :(The Dow Jones Industrial Average) مؤشر داو جونز لمتوسط الصناعة -1-1

يعد مؤشر داك جونز ؼبتوسط الصناعة من أقدـ اؼبؤشرات كأكثرىا شيوعا ، إذ نشر ألكؿ مرة يف 
،كذلك باسم الشخص الذم صممو كىو تشارلز داك، الذم 1884 جويلية 3صحيفة ككؿ سًتيت يف 

كقد قاـ اؼبؤشر يف البداية على عينة مكونة من تسعة أسهم لتسع .أصبح فيما بعد ؿبررا لتلك الصحيفة
كيف .1916 سهم يف عاـ 20،مث إذل 1898 مام 26 سهم يف 12شركات صناعية، ارتفع حجمها إذل 

كمنذ ذلك التاريخ دل يتغَت عدد األسهم اؼبكونة . سهم 30 ارتفع حجم العينة ليصل إذل 1928عاـ 
 .للمؤشر،كوبسب اؼبؤشر على أساس الوزف النسيب ألسعار األسهم داخل العينة

كمن االنتقادات اؼبوضوعية ؼبؤشر داك جونز حوؿ حجم العينة كمدل سبثيلها، كطريقة حساب قيمة 
.  1اؼبؤشر ، ككيفية تعديل اؼبؤشر الستيعاب حاالت حدكث ذبزئة يف أحد األسهم اليت تتكوف منها العينة

 :(Financial Times Stock Exchange) مؤشر الفاينانشيال تايمز -1-2
 شركة كربل قوية من الشركات اليت تقود السوؽ يف 30كىو مؤشر يقيس التغَت يف متوسطات قيمة 

    FT-SE 100ر ىناؾ مؤش1984 يف بورصة لندف ، كمنذ عاـ كاؼبشكلةالنشاط الصناعي كالتجارم 

                                                 

 . 106- 102، مرجع سابق، ص ص (األسهم كالسندات)منَت إبراىيم ىندم ،أساسيات االستثمار كربليل األكراؽ اؼبالية  -  1



 انجىانب اننظريت وانفنيت نسىق األوراق انًانيت:انفصم األول
 

-90- 
 

 شركة اقبليزية كربل ليعطي صورة كاضحة دقيقة عن قيمة التحركات 100كىو مؤشر وبتوم على أسهم 
 .1اػبيار ، كاألسواؽ اؼبستقبليةيف سوؽ اؼباؿ ، كيستخدـ ىذا اؼبؤشر يف أسواؽ 

 (:S & P 500 index)500مؤشر ستاندر  ندبور  -1-3

 منشأة 400سهم سبثل 500من 500تتكوف العينة اليت يقـو عليها مؤشر ستاندر آندر بور 
ككلها منشآت كبَتة . منشأة تعمل يف اجملاؿ اؼبارل 40 منشأة للنقل ،20 منشأة منافع عامة ، 40صناعية،

كقد تفرع عن ىذا اؼبؤشر .اغبجم تتداكؿ أسهمها إما يف إحدل البورصات الكربل أك يف سوؽ ناسداؾ 
، كمؤشر ( سهم40)،كمؤشر منشآت اؼبنافع العامة ( سهم400)مؤشر الصناعة :أربعة مؤشرات ىي 

كيعد ىذا اؼبؤشر من بُت اؼبؤشرات اليت تقـو على .( سهم40)،كمؤشرات اؼبنشآت اؼبالية( سهم20)النقل
: مدخل القيمة ، كيتم حسابو باؼبعادلة التالية

 متوسطا بل 50يعترب مؤشر ستاندر آندر بور  فإنو على عكس مؤشر داك جونز، ال  ككما يبدك
أما فًتة األساس فيو فهي الفًتة .رقما قياسيا، طاؼبا اؼبقسـو عليو ىو رأس اؼباؿ السوقي يـو إنشاء اؼبؤشر

غَت أف .، كمن اؼبفًتض أف تكوف قيمة اؼبؤشر يـو إنشائو تساكم الواحد الصحيح1943 – 1941
 أف يبدأ اؼبؤشر بقيمة أكرب ، كمن مث فقد أعطى قيمة جزافية مقدارىا ارتأتقد  مؤسسة ستاندر آندر بور

كعلى عكس مؤشر داك جونز ، ال ،10ربسب قيمة اؼبؤشر يتم ضرب القيمة يف  دبعٌت أنو عندما. 10
. يتأثر مؤشر  ستاندر آند بور بالتجزئة  أك بإصدار أسهم يف مقابل توزيعات ، ذلك أنو يعدؿ ذاتو آليا 
ففي حالة التجزئة مثال يعوض البفاض السعر زيادة يف عدد األسهم بنفس النسبة ، كىو ما يعٍت عدـ 

حدكث أم تغَت يف القيمة السوقية غبقوؽ اؼبلكية، كنفس الشيء ينطبق على حالة إصدار أسهم مقابل 
.  2توزيعات

 :(kolse index) مؤشر كولس  -1-4

 1871مؤشر كولس كالذم استخدـ فيو بيانات من عاـ  " ألفريد كولس"   قدـ1949يف عاـ 
لكل األسهم اؼبسجلة يف بورصة نيويورؾ ككاف أكؿ مؤشر يقـو على أساس إعطاء كزف لكل سهم بناء على 
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معدؿ الرظبلة اػباص بالسهم أك القيمة السوقية لو، كيعترب األسلوب الذم استخدمو كولس أفضل كسيلة 
. 1لتحديد اذباه السوؽ بشكل إصبارل 

 ػكىو من اؼبؤشرات الرئيسية بسوؽ طوكيو كوبتوم على أكراؽ مالية ؿ(:Niekkei index)مؤشر نيكاي  -1-5
  من الشركات الكربل يف طوكيو كيستخدـ ىذا اؼبؤشر لقياس مدل التغَت % 70 شركة سبثل 225

 .2اػبيار كاألسواؽ اؼبستقبليةاحملقق يف حجم األكراؽ اؼبالية كيستخدـ كأساس للمتاجرة يف أسواؽ 

: المؤشرات العربية  -2

: ىناؾ العديد من اؼبؤشرات العربية نذكر من أنبها 
 : مؤشر بورصة عمان -2-1

يقـو سوؽ عماف اؼبارل باحتساب عدة أرقاـ قياسية كأنبها الرقم القياسي العاـ اؼبرجح بالقيمة 
 شركة من الشركات اؼبدرجة يف البورصة من صبيع القطاعات،كيتم إعطاء 100السوقية لألسهم اغبرة، يضم 

 من إصبارل القيمة السوقية لشركات %10كزف للشركات الداخلة يف تكوينو على أف ال يزيد كزف أم شركة 
كما يبيزه أنو يعطي سبثيل أفضل لتحركات أسعار األسهم يف السوؽ، كيستند احتساب ىذا الرقم . العينة

على الًتجيح بالقيمة السوقية لألسهم اغبرة اؼبتاحة للتداكؿ يف الشركات، كليس بعدد األسهم الكلي اؼبدرج 
  1999.3 نقطة ، كقيمة أساس لو يف هناية سنة 1000مت اختيار الرقم .لكل شركة

                                                                       :مؤشر بورصة دبي  -2-2

:                        كلغرض حسابو يتم مراعاة ما يلي DFNGEيطلق على اؼبؤشر العاـ لسوؽ ديب 
يتم قياس كزف الشركة يف اؼبؤشر بعدد األسهم اغبرة اؼبتاحة للتداكؿ فقط كذلك من خالؿ استبعاد أسهم 

.  أك أكثر يف رأس ماؿ الشركة %5اؼبؤسسُت ككبار اؼبسانبُت كأسهم اغبكومة، كؾبموع األمالؾ اليت تبلغ
كيعتمد اؼبؤشر اعبديد للسوؽ يف احتساب القيمة السوقية على أساس آخر سعر تداكؿ للورقة اؼبارل، األمر 

الذم سوؼ يضمن أف يعرب اؼبؤشر عن آخر اذبو غبركة األسعار يف السوؽ، كمت كضع حد أقصى لوزف 
                                                 

. 217،ص مرجع سابقجالؿ إبراىيم العبد ،ربليل كتقييم األكراؽ اؼبالية ، -  1
. 286 ،مرجع سابق ،ص االستثمار غير المباشر في محافظ األوراق الماليةعصراف جالؿ عصراف ،  -  2
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 كىو ما سوؼ يعمل على اغبد من تأثَت حركة األسعار %25الشركة الواحدة يف اؼبؤشر حبيث ال يتجاكز 
. 1لشركة ذات القيمة السوقية اؼبرتفعة على حركة اؼبؤشر

 
 :  مؤشر بورصة السعودية  -2-3

، حيث يقـو اؼبؤشر يف السوؽ السعودية  مستول TASIيطلق على اؼبؤشر العاـ لبورصة السعودية 
األسعار العاـ للشركات مقوما بالقيمة السوقية لألسهم اغبرة لكل الشركات اؼبدرجة يف السوؽ ، حيث 

يستبعد يف حساب اؼبؤشر أم سهم غَت متاح للتداكؿ، كعليو تستبعد األسهم اؼبملوكة من اغبكومة 
كمؤسساهتا، الشريك األجنيب إذا كاف ؿبذكرا عليو البيع دكف موافقة جهة إشرافية،الشريك اؼبؤسس خالؿ 

 . أك أكثر من أسهم شركة مدرجة بالسوؽ اؼبالية السعودية %10فًتة اغبظر، من يبلك 
بدأ اؼبركز الوطٍت للمعلومات اؼبالية كاالقتصادية، بإعداد مؤشر األسهم احمللية منذ بدء إصدار 

، كىذا التاريخ مهم إذ أنو 1985 فيفرم 28نشرات األسهم من قبل مؤسسة النقد كذلك ابتداء من 
 نقطة فقط، كقد مت تعديل ىذه 100تاريخ األساس غبساب اؼبؤشر ،حيث عدت قيمتو يف ذلك الوقت 

. 2(1985) نقطة يف سنة األساس 1000 لتصبح 1999القيمة اؼبرجحة يف جانفي 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 

1 -www.dfm.ae(12/02/2014مت التصفح يـو)  
2 - http://www.tadawul.com.sa (12/02/2014مت التصفح يـو ) 

http://www.tadawul.com.sa(??
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 : الفصل األول خالصة 
لقد مت التعرض يف ىذا الفصل إذل ربديد اؼبفاىيم األساسية حوؿ سوؽ األكراؽ اؼبالية كذلك من 

خالؿ ربديد موقعو من سوؽ اؼبارل كربديد مفهومو كخصائصو كالوظائف اليت يقـو هبا،باإلضافة إذل 
التعرض إذل التنظيمات كالقوانُت اليت تسَته ، كإذل آليات التعامل يف السوؽ،حيث كجدنا أف سوؽ األكراؽ 

اؼبالية تتمتع بتنوع يف األدكات اؼبالية اؼبتداكلة ،كتنقسم ىذه األدكات إذل أدكات ملكية كاألسهم كأدكات 
. يفتهاظمديونية كالسندات ككلك اؼبشتقات اؼبالية، كىذا التنوع هبعل من ىذه السوؽ قادرة على تأدية ك
  من أجل التعرؼ كاختيار اؼبشركع االستثمارم الناجح قبد أف اؼبستثمرين كاحملللُت يلجؤكف إذل 

االعتماد يف سوؽ األكراؽ اؼبالية على التحليل االستثمارم بأنو أحد اؼبهمات الرئيسية اليت يباشرف هبا 
استثماراهتم، كاف ربليل االستثمار يبثل الدعامة الرئيسية الختيار أم نشاط استثمارم ،حيث إنو ال بد من 

ربليل الظركؼ احمليطة باالستثمار كدراستها ، كينقسم التحليل االستثمارم إذل نوعُت نبا التحليل األساسي 
كالتحليل الفٍت،فاألكؿ يعتمد يقـو على ربليل البيانات كاؼبعلومات ، هبدؼ التنبؤ باألداء اؼبستقبلي ، 

كالذم ينعكس يف الرحبية اؼبستقبلية للمنشأة ، كحجم اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا تلك الرحبية ، 
. احملدداف الرئيسياف للقيمة السوقية للسهم (الرحبية كاؼبخاطر)باعتبارنبا

 كل معُت لتحليل سوؽ من تتولد اليت البيانات استخداـ أما بالنسبة للتحليل الفٍت فهو يعتمد على
 ألنو التحليل الداخلي، أك السوؽ بتحليل يسمى كأحيانا الفردية، كاألسهم الكلي، األسهم سوؽ من

 يعتقد كىكذا للسوؽ بأكملو، أك معينة، ألسهم كالعرض الطلب لتقييم نفسو السوؽ بيانات يستخدـ
كقمنا .للبيانات مورد أفضل ىو السوؽ نفسو ىذا فإف بالسوؽ، اػباصة بالتنبؤات للقياـ بأنو الفنيوف احملللوف

 .يف األخَت بالتعرض ألىم اؼبؤشرات يف األسواؽ العاؼبية كالعربية 
 



 

 

 

 

 الفصل الاننلل
  الستلمارل اجنبنلغيرل امباشر
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: تمهيد
يلعب االستثمار األجنيب دكرا بارزا يف العالقات االقتصادية الدكلية ، ؼبا لو من تأثَت فعاال على  

ؼبا لو من تأثَت فعاال على االقتصاديات اؼبضيفة كاؼبرسلة ككذلك السوؽ الدكلية ،حيث  اقتصاديات الدكلية،
تلعب االستثمارات األجنبية غَت اؼبباشرة  دكرا حيويا يف عمليات التنمية كجهودىا كاستدامتها يف البالد 

 .اؼبختلفة 
يتخذ االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر أشكاال كخصائص سبيزه على غَته من االستثمارات، ككما 

يشًتط القياـ بو توافر عدة شركط كقنوات الالزمة لذلك،كدبا أنو يتم على اؼبستول الدكرل فانو يظهر ـباطر 
كلتوضيح كل ىذه اؼبفاىيم تطرقنا يف ىذا الفصل إذل . إضافية عن االستثمار احمللي يف سوؽ األكراؽ اؼبالية 

: ما يلي 
 أساسيات االستثمار األجنيب : اؼببحث األكؿ 
 اؼبباشر   التقنيات اؼبتعلقة باالستثمار األجنيب غَت: اؼببحث الثاشل 

 احملفظة االستثمارية: اؼببحث الثالث 
 (ؿبدداتو كدكافعو، كاذباىاتو اغبديثة)االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر : اؼببحث الرابع 
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أساسيات االستثمار األجنبي غير المباشر : المبحث األول  
إف لالستثمارات األجنبية غَت اؼبباشر أنبية كبَتة لالقتصاديات الدكلية كذلك ؼبا يتوقع منها من 

مردكد اهبايب على عمليات التنمية كربقيق اؼبكاسب االقتصادية، كىو بذلك ؽبا تأثَت كبَت على العالقات 
االقتصادية كالسوؽ الدكلية ،لذلك سوؼ نتناكؿ يف ىذا اؼببحث ربديد اؼبفاىيم العامة حوؿ االستثمار، مث 

. نتعرؼ على االستثمار األجنيب كيف األخَت نتعرض إذل ربديد االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر 
مفاىيم عامة حول االستثمار :المطلب األول 

سيتم التطرؽ يف ىذا اؼبطلب إذل ربديد مفاىيم عامة حوؿ االستثمار كذلك من خالؿ التطرؽ إذل 
. النقاط إذل ربديد مفهـو االستثمار باإلضافة إذل ربديد أىداؼ االستثمار ككذلك  ؾباالتو

 :(Investment)مفهوم االستثمار- 1
 ضبل ،كىومصدر استثمر يستثمر كىو للطلب دبعٌت طلب االستثمار، كأصلو من الثمر: لغة  - أ

: كشبر الشجر كأشبر   :ابن سيده ،خرج شبره:  كأشبر الشجر ،شبرة القلب: كأنواع اؼباؿ كالولد ،الشجر
شبر مثمر دل  : الذم فيو شبر ، كقيل:  كاؼبثمر ،الثامر الذم بلغ أكاف أف يثمر: صار فيو الثمر،كقيل

 1.ينضج ، كثامر قد نضج

التخلي عن أمواؿ يبتلكها الفرد يف غبظة معينة كلفًتة " يعرؼ االستثمار على أنو : اصطالحا  - ب
معينة من الزمن قد تطوؿ أك تقصر كربطها بأصل أك أكثر من األصوؿ اليت وبتفظ هبا لتلك الفًتة 
الزمنية بقصد اغبصوؿ على تدفقات مالية مستقبلية ، تعوضو عن القيمة اغبالية لتلك األمواؿ اليت 

زبلي عنها، كعلى النقص اؼبتوقع يف قوة تلك األمواؿ الشرائية بفعل التضخم ، كاؼبخاطرة الناشئة عن 
                                                 2احتماؿ عدـ حصوؿ التدفقات اؼبالية اؼبرغوب فيها

امتالؾ أصل حقيقي أك أصل مارل  على أمل ربقيق عائد مرضي مستقبال من "كيعرؼ أيضا على أنو

كيعرؼ أيضا على أنو ،"3خالؿ اؼبفاضلة بُت ربقيق أقصى عائد كزبفيض أقل مستويات اؼبخاطر
                                                 

 38،ص2003،بَتكت،دار صادر،3،ج4،طلسان العربابن منظور، -1 

. 13،ص 2007دار كائل للنشر ، ،عماف، 4،ط(المالي والحقيقي)مبادئ االستثمار زياد رمضاف ،  - 2

، 2008مؤسسة شباب اعبامعة ،، ، اإلسكندرية  اقتصاديات االستثمار والتمويل والتحليل الماليؿبمد إبراىيم عبد الرحيم، - 3
  . 53ص

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13247
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13247
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13247
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توظيف اؼباؿ هبدؼ ربقيق العائد،أك الدخل أك الربح كاؼباؿ عموما،قد يكوف االستثمار على شكل "
 "1.مادم ملموس أك على شكل غَت عادم 

 على اؼبستقبل يف منها اغبصوؿ هبدؼ حاليا باؼبوارد تضحية كل " كما يعرؼ أيضا على بأنو

 "2.األكرل اإلنفاؽ من أكرب اإلصبارل مبلغها يكوف فبتدة زمنية فًتة خالؿ مداخيل
كمن خالؿ التعريفات السابقة يبكننا استخالص أف ىناؾ  نوعُت من االستثمار كنبا استثمار 

حقيقي كاستثمار مارل فاألكؿ يعٍت اإلنفاؽ على األصوؿ اإلنتاجية أك السلع االستثمارية كيًتتب عليو إنتاج 
فهو تداكؿ لألدكات االئتمانية ، كالذم ال يًتتب على  (استثمار اؼبارل)إضايف كزيادة يف األصل ، أما الثاشل 

االستثمار فيها إضافة جديدة عينية إذل إصبارل االستثمار العيٍت، إال أنو يسهم يف سبويل األنشطة 
.    االستثمارية العينية اؼبختلفة

كفبا ذبدر اإلشارة إذل أنو ضركرة التمييز بُت االستثمار كاؼبضاربة فإذل جانب كوهنما مفهوماف 
متدخالف ، فإنو ال يبكن القوؿ بأهنما مًتادفاف ألف الفركؽ بينهما كلكنها دقيقة لدرجة يصعب سبيزىا يف 

معظم األحياف كمن ىنا استخدـ الباحثوف مصطلحا ثالثا ىو اؼبقامرة ، فبا يتطلب أف نفرؽ بُت ىذه 
: اؼبفاىيم كما يأيت 

ىي حالة توظيف لألمواؿ يف ظركؼ خاصة ،تعتمد على توقعات اؼبضارب :" تعرؼ اؼبضاربة بأهنا  -
بشاف األسعار يف اؼبستقبل  القريب،الذم ال يتعدل األشهر كاألسابيع كحىت ساعات التداكؿ ، 

كقد تقابل ىذه األرباح ـباطر . (فركؽ أسعار البيع كالشراء)لتحقيق عوائد يف صورة أرباح رأظبالية 
 .3رأظبالية كبَتة إذا ما اختلفت التوقعات 

مراىنة على دخل غَت مؤكد، فعندما تتوفر لدل اؼبستثمر رغية كبَتة جدا يف :"أما اؼبقامرة تعرؼ بأهنا  -
سعيا كراء الربح فإنو يتحوؿ عندئذ إذل (أم ـباطرة كبَتة)ربمل درجة عالية من دـ التأكد من النتائج 

                                                 

. 13ص ،طاىر حيدر حرداف ، مرجع سايق  - 1
2- Jaques Margerin et Gérard Ausset, Choix des investissements, 1

e
 édition, sedifor, St-

Laurent-du var, France، 1979، P35 

 .18أرشد فؤاد التميمي ، أسامة عزمي سالـ، مرجع سابق، ص  - 3
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،كبالتارل يبكننا تلخيص أىم الفركؽ اؼبوجودة بُت اؼبضاربة كاالستثمار كاؼبقامرة يف اعبدكؿ التارل 1مقامرة
 :

يوضح الفرق بين المضاربة واالستثمار والمقامرة : (1-2)الجدول رقم 
اؼبقامر اؼبضارب االستثمار البيانات 

أقصر أجل قصَتة طويلة اؼبدة الزمنية 
على اؼبدة كاؼببلغ على اؼبدة كاؼببلغ على العائد القرار االستثمارم 

االستعداد لتحمل 
اػبطر 

مرتفع جدا مرتفع منخفض 

نفقات مستمرة نوع الربح 
كطويلة 

ربح سريع ككبَت جدا ربح سريع ككبَت 

ال تتم الدراسة تتم الدراسة ربقيق مبو رأس اؼباؿ دراسة اؼبشركع 

ربقيق مبو يف رأس األثر 
اؼباؿ 

تؤدم إذل تآكل رأس اؼباؿ إذ دل تتحقق 
التوقعات 

بن الضيف محمد عدنان ،مقومات االستثمار في سوق األوراق المالية اإلسالمية، دار النفائس، : المصدر 
 .24،ص2013عمان األردن،

 (:Investment principles)مبادئ االستثمار- 2
كما بينا سابقا بأف االستثمار ىو توظيف لألمواؿ يف أصوؿ متنوعة هبدؼ اغبصوؿ على دخل 

للمستثمر ، كعلى اؼبستثمر أف يراعي يف ذلك ؾبموعة من اؼببادئ كاألسس قبل ازباذ لقرار االستثمار، كمن 
:  2 أىم مبادئ االستثمار ما يلي

معرفة البدائل اؼبتاحة من حيث تكاليفها كعوائدىا اؼبتوقعة كـباطرىا ، كيعٍت ذلك أف على اؼبستثمر أف  -
 .هبرم مسحا كامال عن فرص االستثمار اؼبتاحة لو 

                                                 

 .14زياد رمضاف ، مرجع سابق ، ص - 1

 ..34قاسم نايف علواف ، مرجع سابق ، ص -  2
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ربديد الفًتة الزمنية لالستثمار ، أم ىل يريد اؼبستثمر استثمار أموالو استثمارا قصَت األجل أـ طويل  -
 .األجل ،اعتمادا على نوع الدخل الذم يرغب يف ربقيقو خالؿ الفًتة الزمنية 

ربديد درجة اؼبخاطرة اليت يرغب اؼبستثمر يف ربملها ، أم استعداده لتحمل اػبسائر اليت قد يتعرض ؽبا  -
 .جزء من استثماراتو يف اؼبستقبل 

ضركرة تنويع االستثمارات ، أم توزيع اؼبخاطر اليت يبكن أف تتعرض ؽبا االستثمارات ، من خالؿ ما  -
 .توزيع االستثمارات هبدؼ ربقيق ىدؼ استثمار ؿبدد

ضركرة االستعانة بالكفاءات اؼبالية اليت لديها اػبربة كالدراية الكافية يف ىذا اجملاؿ ، كاليت من شأهنا أف  -
 .سبكن اؼبستثمر يف ازباذ القرار االستثمارم السليم 

:  أىداف االستثمار- 3
: 1يبكن أف نقسم األىداؼ اليت يسعى اؼبستثمركف إذل ربقيقها أك الغاية اؼبرجوة من االستثمار إذل  -

 .أىداؼ على اؼبستول اعبزئي ، كأىداؼ على اؼبستول الكلي 

 
: أىداف على مستوى االقتصاد الجزئي  -3-1

فضال عن تنمية الثركة اػباصة  (الربح)يسعى األفراد كاؼبؤسسات من أجل اغبصوؿ على العائد اؼبتوقع  -
هبم لتأمُت إشباع اغباجات اؼبتوقعة كتوفَت السيولة ؼبواجهة تلك اغباجات ، أم أف اؼبستثمر يسعى 
. لتحقيق الدخل اؼبستقبلي كاحملافظة على قيمة الثركة دبركر الزمن من جراء ارتفاع األسعار أك تقلباهتا

 :  أىداف على مستوى االقتصاد الكلي -3-2

وبقق االستثمار فائضا اقتصاديا يساعد يف معاعبة اإلختالالت اليت تطرأ قي ميزاف اؼبدفوعات كزيادة  -
إيرادات اؼبوازنة العامة للدكلة كاليت تؤدم إذل زيادة الدخل القومي للبلد كباحملصلة النهائية يؤدم 

                                                 

 .17-16،ص ص 2012 ، عماف ، مكتبة اجملتمع العريب ،البيئة االستثماريةفاضل ؿبمد العبيدم ،  - 1
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االستثمار إذل زيادة معدالت التنمية االقتصادية كربقيق الرفاىية االقتصادية كاالجتماعية لعمـو األفراد 
الصناعي يسهر على ربسُت إنتاجو ليضممن أكرب ركاج كأفضل قيمة يف السوؽ " كما ذكر آدـ ظبيث

كىو بعملو ال يفكر إال دبنفعتو الشخصية كرحبو اػباص ، لكنو يف الوقت ذاتو يكوف قد أدل خدمة 
 ".للمجتمع كقاـ بعمل وبقق اؼبنفعة العامة 

 

:    مجاالت االستثمار -4

: ىناؾ معياراف لتبويب ؾباالت االستثمارات كنبا -

 اؼبعيار النوعي -

.  اؼبعيار اعبغرايف -

 حسب المعيار النوعي -4-1

استثمارات حقيقية : طبقا ؽبذا اؼبعيار يتم تبويب االستثمار من زاكية نوع األصل ؿبل االستثمار إذل 
: كاستثمارات مالية 

 :(real investment)(االقتصادية)االستثمارات الحقيقية  -4-1-1

يعترب االستثمار حقيقيا أك اقتصاديا عندما يكوف للمستثمر اغبق يف حيازة أصل حقيقي كالعقار ،  -
. اخل.....السلع،الذىب

كيقصد باألصل اغبقيقي كل أصل لو قيمة اقتصادية يف حد ذاتو ،كيًتتب على استخدامو منفعة  -
. اقتصادية إضافية، تظهر على شكل ساعة مادية أك على شكل خدمة

 مزايا وعيوب االستثمار الحقيقي :



 االستثًار االجنبي غير انًباشر:انفصم انثاني
 

-101- 
 

 :  1إف أىم ميزة لالستثمار اغبقيقي ىو عنصر األماف أما مشاكلو فتتلخص يف
 .عدـ التجانس كما ينتج عنو من صعوبة التقييم فبا يزيد يف درجة اؼبخاطرة  -

 .البفاض السيولة الناذبة عن عدـ كجود أسواؽ ثانوية لتداكؿ ىذه األصوؿ  -

 .نفقات النقل كالتخزين كالصيانة -

 (:financial investments) (غير حقيقي)االستثمارات المالي  -4-1-2

كيشمل االستثمار يف سوؽ اؼباؿ ،حيث يًتتب على عملية االستثمار فيها حيازة اؼبستثمر ألصل مارل  -
. اخل...يتخذ شكل سهم ، أك سند ، أك شهادة اإليداع  (غَت حقيقي)

كيقصد باألصل اؼبارل اغبق اؼبارل غبائزه ، كيكوف عادة  مرفقا دبستند قانوشل ، كما يًتتب غباملو اغبق  -
يف اغبصوؿ على عائد ، قد يكوف ثابتا أك متغَتا ، ناتج عن األصوؿ اغبقيقية للشركة اؼبصدرة للورقة 

 .اؼبالية

 مزايا وعيوب االستثمار المالي: 

: 2تتمثل مزايا االستثمارات اؼبالية فيما يلي
التجانس بُت كحدات األصوؿ اؼبالية فبا يؤدم إذل كجود أسواؽ منظمة غاية التنظيم للتعامل باألصوؿ 

اؼبالية ، كاقًتاب خصائص ىذه األسواؽ من خصائص سوؽ اؼبنافسة الكاملة كابتعادىا عن خصائص 
 .األسواؽ االحتكارية 

 .البفاض تكاليف اؼبتاجرة باألكراؽ اؼبالية مقارنة باألدكات االستثمارية األخرل

كجود كسطاء ماليُت متخصصُت يقدموف خدماهتم للمستثمرين العاديُت ، فبا هبعل اؼبستثمرين قادريُت  
.   على اغبصوؿ على خدمات استثمارية جيدة ، دكف أف يكونوا خرباء يف اؼبوضوع

 عيوب االستثمار المالي :

                                                 

. 39زياد رمضاف ، مرجع سابق، ص  - 1

 .28السيد متورل عبد القادر، مرجع سابق ، ص  - 2
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كدبا أف اؼبزايا تتفوؽ على العيوب ، فقد .كمن أىم عيوب االستثمارات اؼبالية ىو عدـ التأكد كاؼبخاطرة 
. أصبحت األسواؽ اؼبالية أكثر ؾباالت االستثمار استقطابا ألمواؿ اؼبستثمرين أفرادا أك مؤسسات 

:   المعيار الجغرافي  -4-2

: 1 يتم تبويب االستثمارات بناء على ىذا اؼبعيار إذل استثمارات ؿبلية كاستثمارات خارجية
 :(local investments)االستثمارات المحلية  -4-2-1

يقصد باالستثمارات احمللية صبيع الفرص اؼبتاحة لالستثمار يف السوؽ احمللية بغض النظر عن أداء االستثمار 
 .اخل...اؼبستعملة مثل العقارات كاألكراؽ اؼبالية كالذىب كاؼبشركعات التجارية 

  (:Foreign investments) االستثمارات الخارجية  -4-2-2

ىي صبيع الفرص اؼبتاحة لالستثمارات يف األسواؽ األجنبية مهما كانت أدكات االستثمار اؼبستعملة ، تتم 
. ىذه االستثمارات بشكل مباشر أك بشكل غَت مباشر

كىو أف يكوف اؼبستثمر أجنبيا متحكما يف الشركة ، أك يبلك  :االستثمارات الخارجية المباشرة  - أ
 .عقارا قصد اؼبتاجرة بو يف ىذه الدكلة األجنبية عنو ، كىنا يبكن القوؿ أنو استثمار أجنيب مباشر

قبده يف شكل قركض أك اكتتاب عن طريق السندات  :  االستثمارات الخارجية غير المباشرة - ب
ذات الفوائد الثابتة أك األسهم ، دكف التحكم يف اؼبشاريع االستثمارية مع اإلشارة إذل أف 

 .2صاحب القرض أك مالك السندات يكوف يف دكلة غَت الدكلة اليت يتواجد فيها اؼبقرض

 مزايا وعيوب االستثمارات الخارجية : 

 : 3تتمثل مزايا كعيوب االستثمارات اػبارجية فيما يلي
 مزايا االستثمارات الخارجية  :

                                                 

 .36زياد رمضاف ، مرجع سابق،ص - 1

 .30بن الضيف ؿبمد عدناف ،مرجع سابق،ص - 2

. 26السيد متورل عبد القادر، مرجع سابق ، ص   - 3

 



 االستثًار االجنبي غير انًباشر:انفصم انثاني
 

-103- 
 

 .توفر للمستثمر مركنة كبَتة يف اختيار أدكات االستثمار -

 هتيئ لو مبدأ توزيع اؼبخاطر بشكل أفضل  -

 .تتميز بوجود أسواؽ متنوعة كمتطورة -

 .تتوفر قنوات اتصاؿ فعالة كنشيطة  -

 .تتوفر هبا اػبربات اؼبتخصصة من احملللُت كالوسطاء اؼباليُت  -

  أىم عيوبها  :

 ارتفاع درجة اؼبخاطرة كخصوصا اؼبخاطر السياسية  -

 .احتماؿ تعرض اؼبستثمر الزدكاجية الضرائب  -

احتماؿ التعرض ؼبخاطر تغَت القوة الشرائية لوحدة النقد كاليت تنشأ عن تقلب أسعار الصرؼ العملة  -
. األجنبية يف حالة االستثمار األجنيب 

:   كأخَتا يبكن تبويب االستثمار كفق الشكل التارل -

يوضح تبويبات االستثمار : ( 1-2)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطالب باالعتماد على التعريفات السابقة: المصدر 

 االستثمػػار 

 من حيث نوع اجملاؿ اعبغرايف       من حيث نوع

ستثمارات ؿبليةا استثمارات خارجية  استثمار عيٍت )حقيقي( استثمار مارل )غَت حقيقي(  

 

 استثمارات أجنبية غَت مباشرة استثمارات أجنبية مباشرة
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 االستثمار األجنبي مفهومو وأىميتو : المطلب الثاني 

. تطرقنا يف ىذا اؼبطلب إذل أىم التعريفات اليت عرؼ هبا االستثمار األجنيب ككذالك إذل أنبيتو 
 (:Foreign investment) تعريف االستثمار األجنبي -1

 شخصا  اؼبستثمر كاف مىت أجنبيا استثمارا ما استثمار يعترب" يعرؼ االستثمار األجنيب بأنو 

 جنسية ربديد السهل من كاف إذا ك .لالستثمار اؼبضيف البلد يتمتع جبنسية ال  معنويا أك طبيعيا

 كشركات معنويا شخصا اؼبستثمر كاف إذا ربديدىا الصعب من طبيعيا، فإنو شخصا كاف إذا اؼبستثمر

 إذل القضائي االجتهاد يبيل ك .الشركات ىذه يف اؼبسانبُت جنسيات تتعدد غالبا ما اؼبسانبة،كذلك

 ىو األجنيب فاؼبستثمر عليو ، ك اؼبسانبُت جنسيات حساب على الشركة االعتداد جبنسية ك األخذ

. 1"فيها االستثمار على يعمل اليت الدكلة جنسية وبمل ال الذم
من دكلة إذل أخرل مهما كاف  األمواؿ رؤكس كبالتارل فاالستثمار األجنيب ىو عبارة عن تدفق

 قائمة أك شركات أمواؿ رؤكس يف أك باؼبسانبة جديدة شركات شكلها لغرض االستثمار فيها بإقامة

كذلك من  يصاحبو، دل أـ بشريا جهدا التدفق ىذا خدمات، سواء صاحب أك سلع إلنتاج بتطويرىا
.  األـ دكلتو يف اؼبستثمر أف وبققو  يتوقعو ما يفوؽ عائد ربقيق أجل 

:    أىمية االستثمار األجنبي  -2

 عامل األجنيب رأس اؼباؿ يعد كلذا ، االقتصادية التنمية عوامل من جوىرم عامل ىو اؼباؿ رأس إف

 التنمية عملية يف أنبية خاصة منو، حيث لو اؼبرجوة األىداؼ كربقيق االقتصادية التنمية تطور يف مهم

. كالعلمية الفنية اػبربة اؼباؿ كقلة رأس نقص منها عديدة ألسباب النامية الدكؿ يف كخاصة االقتصادية
: 2باآليت األجنيب االستثمار أنبية كبدد أف يبكننا لذا

 يبكن لالستثمار االقتصادية، حيث التنمية لعملية الالزمة األجنبية العمالت من احتياطيان  توفَته -

 ىذا فيها اؼبستثمر كعيٍت للدكلة نقدم رأظباؿ من هبلبو ما خالؿ من العمالت ىذه يوفر أف األجنيب

                                                 

،اعبزائر،كلية العلـو  (غَت منشورة) ة ،رسالة دكتورااالستثمار األجنبي المباشر  ثاره على االقتصاد الجزائري عبد الكرصل بعداش ،  - 1
. 48،ص 2007جامعة اعبزائر،االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت،

،ؾبلة دراسات دكلية ، العدد الرابع كاألربعوف دور االستثمار األجنبي في تفعيل السياسة الخارجية العراقية ظافر طاىر حساف ،  - 2
 .132-131، ص ص 2013 ،،جامعة بغداد
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 تنشيط عملية خالؿ من الدكؿ كذبارة تلك اقتصاد على اهبايب تأثَت إذل يؤدم الذم األمر اؼباؿ،

. األجنبية العمالت من نصيب الدكلة زيادة مث صادراهتا كمن كزيادة التجارم التبادؿ

تستطيع  ال النامية كاليت الدكلة يف البطالة نسب إف حيث فيها، اؼبستثمر الدكلة يف البطالة نسب تقليل -
 من ىدؼ وبقق األجنيب فأف االستثمار لذا جدان، مرتفعة ذكرت، اليت لألسباب اقتصادم مبو ربقق إف

 قديبة مشاريع تأىيل إعادة أك جديدة مشاريع خالؿ إقامة من االقتصادية التنمية يف اؼبهمة األىداؼ

. للمجتمع القوة الشرائية  زيادة إذل يؤدم الذم األمر

 أف الفنية،كمن الطبيعي كمهارهتا دخلها كزيادة اؼبكتسبة اػبربة خالؿ من الوطنية العمالة مستول رفع -

 اؼبستثمر الدكلة يف القول العاملة مستول رفع يف زيادة إذل يؤدم سوؼ معينة مشاريع يف استثمار أم

 عرب اػبربات تلك تراكم خالؿ من كمهارهتا الفنية العملية خربهتا زيادة إذل تؤدم مث كمن األمواؿ فيها

 منها منها تعاشل كبَتة مشكلة لتحل القول، ىذه زيادة دخل إذل يؤدم سوؼ مث كمن طويلة، سنوات

 .ملحوظ بشكل منها أك التقليل الفقر مشكلة كىي النامية الدكؿ

 على األجنيب يعمل االستثمار إف حيث :فيها اؼبستثمر الدكلة إذل اغبديثة التكنولوجيا لنقل أداة إهنا -

 تقليل كأنبها ألسباب كثَتة فيها يستثمر أف يريد اليت اؼبشاريع تشغيل لغرض جديدة تكنولوجيا نقل

 التكنولوجيا ىذه من الدكلة مباشرة تستفاد غَت كبصورة األرباح، من عالية نسب كربقيق اإلنتاج كلف

 .الوطنية مشاريعها تطوير على العمل لغرض

 إذل االستثمار اعبانيب يؤدم حيث :فيها اؼبستثمر الدكلة داخل اؼبشاريع بُت فيما التنافس فرص خلق -

 اؼبشاريع تطوير على خالؿ العمل من الوطنية، كاؼبشاريع اؼبقامة اؼبشاريع بُت فيما التنافس فرص خلق

 األمر األجنيب االستثمار يديرىا اليت مع اؼبشاريع اؼبنافسة يف الدخوؿ لغرض الدكلة قبل من الوطنية

 االدخار أك اؼبدخرات يف زيادة وبقق بدكره الذم كزيادة الصادرات االستَتاد تقليل إذل يؤدم الذم

 كربقيق الوطٍت االقتصاد يف استثمارىا إعادة يف تساىم أجنبية أك سواء ؿبلية نقدية فوائض كربقيق

. التنمية االقتصادية أىداؼ
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االستثمار األجنبي غير المباشر : المطلب الثالث 
 اىتماما نالت اليت اؼبواضيع إف موضوع أسواؽ األكراؽ اؼبالية كآلياهتا كأدكاهتا كطرائق تطويرىا من

 االستثمارية البيئة بتطوير كطيدة عالقة من ؽبا ؼبا اؼبالية كالسلطات كالباحثُت األكاديبُت من قبل ا كبَت

 اؼبظاىر أىم من األجنيب االستثمار حيث أصبح.االقتصادية التنمية عجلة كتسريع تدفق األمواؿ كتنشيط

 كرؤكس السلع حركة كتسهيل القيود كرفع االقتصادية العوؼبة العصر يف االستثمارية البيئة هبا عرفت اليت

األمواؿ، الذم أدل إذل بركز شكل جديد من االستثمارات الدكلية الذم يطلق عليو االستثمار األجنيب غَت 
. اؼبباشر 
 (:Foreign indirect investment)تعريف االستثمار األجنبي غير المباشر  -1

إف موضوع االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر من اؼبواضيع اليت نالت اىتماما كاسعا من قبل الباحثُت كوهنا 
كيدعى ىذا النوع من االستثمارات بعدة .سبثل إحدل األشكاؿ الرئيسية لتدفقات رؤكس األمواؿ عرب العادل 

، " االستثمار الدكرل يف األكراؽ اؼبالية"، " االستثمار األجنيب يف األكراؽ اؼبالية"تسميات ،حيث يطلق عليو 
  ة ػػػػػزمػػػػة االقبليػػػػة باللغػػػػػػف التسميػػػرب ـػػػػػػـك األؽػػػػػكىي اؼبفو"م ػػػػػيب احملفظػػػار األجنػػػػػـاالستث" كيػػػػػػػدعى أيضػػػػػا

      (foreign portfolio investment - FPI ) من جهة كمن جهة أخرل  ألهنا مشتقة من
.  االستثمار األجنيب يف احملافظ االستثمارية

 يف الدكلة داخل تتدفق اليت االستثمارات تلك أنو على " يعرؼ االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر بأنو
 يف اكتتاب شكل يف تأيت أك خاصة، أك عامة ىيئات أجنبية أك أفراد طرؼ من مقدمة قركض شكل

 عن أك ثابتة فائدة ربمل اليت طريق السندات عن االكتتاب مت سواء الدكلة، تلك عن الصادرة الصكوؾ

 إدارة حق زبوؽبم األسهم من نسبة على اغبصوؿ يف اغبق لألجانب يكوف ال أف بشرط األسهم، طريق

" 1.اؼبشركع
 أك ، الشركة ألسهم األجانب ،شراء  شكلُت أحد يتخذ الذم االستثمار" كما يعرؼ أيضا بأنو 

 األجنيب اؼبستثمر اليت يقـو اػبزينة أذكنات أك سندات شكل على اغبكومة أك للشركة القركض إعطاء

االستثمار الذم يبتلك فيو اؼبستثمر بعض األكراؽ اؼبالية دكف فبارسة أم "كيعرؼ أيضا على أنو "2بشرائها،
نوع من الرقابة أك اؼبشاركة يف تنظيم كإدارة اؼبشركع االستثمارم كيعترب االستثمار يف األكراؽ اؼبالية استثمار 

                                                 

. 17ص ، 2008 اعبامعي ، الفكر دار ،،اإلسكندريةالدولي القانون في األجنبية االستثمارات ضمانات صدقة، ؿبمد ىاشم عمر - 1

2 -Daniels،John D. Radebaugh,Lee H. International Business Environments and 

Operations,9TH Edition, Prentice Hall, Australia,2001,p12.  
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قصَت األجل ، كيقتصر ىذا النوع من االستثمارات على ربويل اػبربات أك العمل التكنولوجي ، رخص 
 " 1التصنيع أك اؼبعلومات التسويقية دكف اؼبشاركة يف اإلدارة أك اإلشراؼ عن اؼبشركع

استثمارات ؿبافظ البنوؾ العاؼبية كصناديق " كىناؾ من يعرؼ االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر بأنو 
االستثمار اؼبشًتؾ الدكلية كصناديق التقاعد يف األكراؽ اؼبالية اليت تصدرىا الدكؿ كالشركات يف الدكؿ 

الكربل كدكؿ األسواؽ الناشئة كاليت ربظى بتصنيف ائتماشل مقبوؿ ؼبدراء االستثمار يف ىذه 
 على عائد على اغبصوؿ لغرض فقط األجنبية كالسندات األسهم شراء " كيعرؼ أيضا بأنو "2االستثمارات،

.اؼبستثمرة األمواؿ
3

" 
كفبا سبق نستخلص أف االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر يبكن تعريفو على أنو سبلك األجانب أكراؽ 

مالية كعلى كجو اػبصوص أسهم ، سندات يف السوؽ احمللي كذلك هبدؼ ربقيق عائد ، كيقتصر دكر 
اؼبستثمر األجنيب على ؾبرد تقدصل رأس اؼبارل إذل جهة معينة دكف أف يكوف للمستثمر أم نوع من الرقابة أك 

.  اؼبشاركة يف تنظيم إدارة اؼبشركع االستثمارم
:  اؼبباشر ىبتلف عن االستثمار األجنيب اؼبباشر يف النقاط التالية غَت األجنيب االستثمار إف

اؼبشركع  كإدارة تنظيم يف اؼبشاركة أك الرقابة من نوع أم لصاحبو يبنح اؼبباشر ال غَت األجنيب االستثمار -
 كمن (قركض أسهم، سندات،) األجنيب اؼبستثمر وبوزه ما طبيعة إذل جهة من راجع كذلك االستثمارم

 اؼبباشر األجنيب اؼبباشر، بينما االستثمار غَت األجنيب لالستثمار احملددة النسبة أخرل إذل جهة

 على مستول تتم اليت العمليات ـبتلف على كالرقابة كاإلشراؼ اإلدارة حق األجنيب للمستثمر

 يف األجنيب اؼبستثمر حق كيبتد .يبتلكها اليت النسبة حسب على فيها يشًتؾ اليت االستثمارات

 اؼبملوؾ االستثمار حالة يف كذلك االستثمار، على الكلية اإلدارة غاية إذل كالرقابة اإلشراؼ كاإلدارة

 .األجنيب للمستثمر بالكامل

                                                 

.   481،ص2001 اإلسكندرية ،مكتبة اإلشعاع ، ،اقتصاديات األعمال واالستثمار الدوليعبد السالـ أبو قحف،  - 1

 عماف ،دار حامد ،المالية الدولية والعمالت األجنبية والمشتقات المالية بين النظرية والتطبيقماىر كنج شكرم، مركاف عوض، - 2
 .40،ص 2004للنشر كالتوزيع،،

3 - Ball، Donald A. Mcculloch،Jr، International Business: The Challenge of Global 

Competition,  McGraw-hill, Irwin، U.S.A .2008.p41. 
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 أك متوسط يكوف ما عادة كالذم اؼبباشر باالستثمار باؼبقارنة األجل قصَت اؼبباشر غَت االستثمار يعترب -

 .األجل طويل

 للمستثمر بالكامل اؼبملوكة اؼبشًتكة كاالستثمارات االستثمارات بُت تتنوع اؼبباشر األجنيب االستثمار -

 األجنيب بينما االستثمار.عمليات التجميع أك مشركعات كأيضا اغبرة اؼبناطق يف كاالستثمار األجنيب

 اليت القركض أك اؼبضيفة الدكلة تصدرىا كالسندات اليت األسهم يف االكتتاب (احملفظي)اؼبباشر غَت

 األفراد أك كالعامة اػباصة اؽبيئات تقدمها

:   مزايا وسلبيات االستثمار األجنبي غير المباشر -2

 على األمواؿ رؤكس حركة على اليت تًتتب ك اؼبضيفة للدكلة بالنسبة تتجسد أنبية االستثمار األجنيب

 الدكؿ كمنها النامية كبو الدكؿ خاصة (احملفظي االستثمار) اؼبباشر غَت األجنيب االستثمار شكل

 :كالتارل ك ، العربية

 :المـزايـا  -2-1

 إف من أىم ما يبيز ىذا النوع من االستثمارات ىو سهولة الدخوؿ كاػبركج إذل الدكؿ اؼبضيفة  -
كاألسواؽ اؼبستهدفة ،إذ يسعى مستثمرك احملافظ الدكلية إذل تعديل مراكزىم االستثمارية ، كبالتارل 

اػبركج أك الدخوؿ إذل أسواؽ األكراؽ اؼبالية يف الدكؿ اؼبضيفة كفقا لتطور األسواؽ اؼبالية ؽبذه الدكؿ ، 
. كما لذلك من انعكاسات على استقرار أسواؽ األكراؽ اؼبالية يف ىذه الدكؿ 

تعمل االستثمارات على زيادة سيولة كعمق أسواؽ األكراؽ اؼبالية ، إذ إنو يكوف يف األغلب يف شكل  -
استثمارات مؤسسية تتصف قراراهتا االستثمارية بطوؿ األمد ، كتكوف مبنية على أسس علمية رشيدة 

 اؼبزيد على تشجع سيولة األكثر اؼبارل السوؽ إف كجدير بالذكر .إضافة إذل سرعة ازباذ القرار كتنفيذه 

 سواء االستثمارات كبو كتوجيهها األمواؿ جذب زيادة على بدكره يساعد كىذا االدخار كاالستثمار من

. األكلية أك الثانوية األسواؽ إذل

 على بالنفع تعود أف يبكن (احملفظي)اؼبباشر غَت األجنيب االستثمار أف إذل االقتصاديوف يشَت- 

لالستثمارات  مصدر توفَت احملفظي األجنيب االستثمار لتدفق يبكن إذ ، لالقتصاد القطاع اغبقيقي



 االستثًار االجنبي غير انًباشر:انفصم انثاني
 

-109- 
 

مكملة  تكوف أف فانو يبكنها لذا. األمواؿ رؤكس يف الشحة ذات النامية البلداف كالسّيما إذل األجنبية
 كما ، النامية البلداف يف األجنيب النقد توفَت خالؿ من االستثمار معدؿ لتحسُت احمللي لالدخار

 السلع من الواردات هبعل فبا مبوا البلداف ألقل األجنبية العمالت فجوة ضغط من تقلل إهنا أيضا

 إذل يقود قد العاؼبية احملفظة تدفقات رأظباؿ ربرر فاف لذا .ؽبم بالنسبة سهلة الالزمة االستثمارية

 تقود كتلك ، العاؼبية األسهم أسواؽ تسريع إذل يبيل قد ألنو ، االقتصادم النمو من أعلي معدالت

 1.احمللي للعامل متزايدة إنتاجية إذل بدكرىا

 ذلك إذل األمواؿ رؤكس حركة يعٍت احمللية، اؼبالية األكراؽ أسواؽ إذل االستثمارات األجنبية توجيو إف -

 سعرىا كيرفع إليها العمالت تتجو اليت العملة على الطلب من يزيد بأنو أشار كما مزاياه من كىذا البلد

 .أسعارىا كبالتارل ىبوط األمواؿ رؤكس منها زبرج اليت العمالت عرض زيادة إذل كيؤدم األسواؽ يف

 :2سلبيـاتـو  -2-2

 أما من أبرز سلبيات ىذا النوع من االستثمار فهو صعوبة ربكم األسواؽ اؼبالية اؼبضيفة يف مثل 
ىذه االستثمارات كضبط إيقاعها، إذ قد تنسحب  ىذه االستثمارات بصورة مفاجئة ، كيف شكل 

موجات بيع نتيجة عدة عوامل ، ما يؤثر سلبا يف استقرار سوؽ األكراؽ اؼبالية يف البلد اؼبضيف، كما 
أضف إذل ذلك أف ىذا النوع من االستثمار األجنيب قد ال .حصل يف األزمة اؼبالية العاؼبية األخَتة

يساىم بصورة مباشرة يف تنمية االقتصاد الوطٍت ، من خالؿ زبفيض معدالت البطالة كرفع الطاقة 
كذلك ألنو يتمثل باستثمار يف األدكات اؼبالية اؼبدرجة يف سوؽ  اإلنتاجية كزيادة معدالت النمو، 

.     األكراؽ، كال يأخذ بالضركرة األكليات االقتصادية الكلية

                                                 

 سوق العراق لألوراق في تطبيقية العادية دراسة األسهم على تداول وانعكاسو المباشر غير األجنبي االستثمارؿبمد،  طاىر أياد - 1
 .106،ص2013الكلية، دبؤسبر اػباص العدد اعبامعة االقتصادية للعلـو بغداد كلية  ؾبلةالمالية،

االستثمار في أسواق المال الخليجية ودورىا في جذب االستثمارات األجنبية دراسة حالة بورصة , ؿبمد كماؿ أبو عمشة - 2
 .75، ص2013، 62ك61ؾبلة حبوث اقتصادية عربية ، العدداف ،قطر
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التقنيات المتعلقة باالستثمار األجنبي غير المباشر : المبحث الثاني 
  يعد التطرؽ إذل أىم اإلشكاليات اؼبتعلقة باالستثمار األجنيب غَت اؼبباشر كاؼبتمثلة يف صعوبة إعطاء 

مفهـو موحد لو ، ككذا ربديد اهبابياتو كسلبياتو ،سيتم التطرؽ إذل التقنيات اؼبتعلقة باالستثمار األجنيب غَت 
اؼبباشر كاؼبتمثلة يف ربديد تصنيفاتو كأدكاتو اليت يتم االستثمار من خالؽبا ،باإلضافة إذل التطرؽ إذل القنوات 

اليت يتنقل عربىا االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر من دكلة إذل أخرل ،كسيتم التعرض إذل اؼبخاطر الناصبة  
 .عنو 

تصنيفات وأدوات االستثمار األجنبي غير المباشر :المطلب األول 
.  تتطرقنا يف ىذا اؼبطلب إذل تصنيفات االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر مث ربديد أدكاتو 

 foreign investment ratings) تصنيفات االستثمار األجنبي غير المباشر -1
indirect:) 

مستثمرين أجانب أفراد ، كمستثمرين : 1يبكن تصنيف االستثمار األجنيب إذل نوعُت أساسُت كنبا 
. أجانب مؤسسات 

 (:foreign individual investors)المستثمرين األجانب األفراد -1-1

يعرؼ على أنو اؼبستثمر الذم لديو قدر من اؼبدخرات دبا يبكنو من تكوين ؿبفظة أكراؽ مالية يستفيد 
من خالؽبا من مزايا التنويع احمللي كالدكرل معا إذا تعدت احملفظة حدكد السوؽ احمللي للمستثمر األجنيب ، 

كيتسم ىذا النوع من اؼبستثمرين بارتفاع درجة الشفافية اؼبالية لديو باإلضافة إذل اػبربة كالدراية الكافية 
.  بأحواؿ أسواؽ اؼباؿ الدكلية ككيفية االستفادة من فرص االستثمار يف األسواؽ اؼبالية الناشئة كاؼبتقدمة 

كبصفة عامة يتخذ اؼبستثمر األجنيب الفرد قراراتو االستثمارية من خالؿ أكامر الشراء أك أكامر البيع 
لشركات السمسرة يف األكراؽ اؼبالية كيف بعض األسواؽ اؼبالية اؼبتقدمة يبكن للمستثمر إعداد أكامر الشراء 

 (.internet)الدكلية أك البيع  من خالؿ شبكة اؼبعلومات 
 (:foreign investors institutions)المستثمرين األجانب المؤسسات  -1-2

                                                 

، مؤسبر أسواؽ المضاربة األجنبية في األسواق المالية الناشئة دراسة تطبيقية على سوق األوراق المالية المصريىشاـ ؿبمد فرج،- 1
 . 18-17األكراؽ اؼبالية كالبورصات،كلية الشريعة كالقانوف، ص ص
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ىبتص ىذا النوع من اؼبستثمرين األجانب باؼبؤسسات اؼبالية ، كاليت تتسم بالثقل اؼبارل الكبَت يف 
األسواؽ اؼبالية اؼبستثمرة فيها ؼبا ؽبا من رؤكس أمواؿ ضخمة باإلضافة إذل اػبربة كالدراية الكاملة بفرص 

االستثمار يف األسواؽ اؼبالية الناشئة كاؼبتطورة ، كما يتصف ىذا النوع من اؼبستثمرين بأنو القائد يف معظم 
األسواؽ اؼبالية الناشئة ، حيث أف قرارات اؼبستثمرين من اؼبؤسسات تعترب مرشدا كثَتا من اؼبستثمرين 

 . احملليُت بصفة خاصة ، إتباع لسياسة القطيع 
كما يتميز ىذا النوع من اؼبستثمرين بتوافر التقنيات اغبديثة باإلضافة إذل اؼبعرفة العلمية كالعملية 

اليت سبكنو من اقتحاـ السوؽ اؼبارل كتوجيو قرارات اؼبستثمرين األخريُت طبقا لرؤيتو الذاتية كربقيقا ألىدافو 
. االستثمارية يف السوؽ اؼبارل

 (:tools of  foreign investment indirect)أدوات االستثمار األجنبي غير المباشر- 2
تتنوع أدكات االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر يف األسواؽ اؼبالية كذلك تبعا لطبيعة اؼبستثمر 

فاؼبستثمر األجنيب الفرد تكوف أدكاتو االستثمارية ؿبدكدة من خالؿ تكوين ؿبفظة أكراؽ مالية .األجنيب
مشكلة من ؾبموعة من األسهم كالسندات   كذلك بالتعامل بيعا كشراء يف السوؽ اؼبارل من خالؿ شركات 
السمسرة ، أما اؼبستثمر األجنيب من اؼبؤسسات كاليت تتمثل الغالبية العظمى من حجم االستثمار األجنيب 

:  يف األسواؽ اؼبالية فتتمثل أدكاتو االستثمارية فيما يلي 
 (:the securities)األوراق المالية  -2-1

اليت يتم تداكؽبا يف سوؽ اؼباؿ سواء على اؼبستول  تعترب األكراؽ اؼبالية أداة من أدكات االستثمار
احمللي أك الدكرل  ، فهي سبثل عصب اغبياة ؽبذه السوؽ ، كتشَت الورقة اؼبالية إذل التمثيل القانوشل غبامل 

الورقة ذباه اؼبنشأة اؼبصدرة ؽبذه الورقة ،كاليت زبوؿ لو اغبق يف اغبصوؿ على جزء من أصوؿ اؼبنشأة أك نبا 
معا،كزبتلف األكراؽ اؼبالية فيما بينها ،فحملة األسهم العادية كاألسهم اؼبمتازة ؽبم اغبق يف اغبصوؿ على 
جزء من أصوؽبا كإف كاف ذلك غَت فبكن طاؼبا أف الشركة مستمرة يف العمل ،كما أف ضبلة السندات ؽبم 

اغبق يف اغبصوؿ على عائد يتمثل يف الفوائد اؼبقررة على السند ، كما أف ؽبم اغبق يف جزء من أصوؿ 
الشركة دبقدار األصوؿ اؼبرىونة لصاغبهم أك ؽبم اغبق يف أصوؿ الشركة كلها يف حالة تعرض الشركة لإلفالس 

. كالتصفية 
كيوجد العديد من األسس اؼبستخدمة يف تصنيف األكراؽ اؼبالية على أساس عمر الورقة ، كعند 

ذلك يبكن التمييز بُت أكراؽ مالية طويلة األجل كأخرل قصَتة األجل ، كما يبكن تصنيف األكراؽ اؼبالية 
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حسب ماىية الورقة اؼبالية ، كعندئذ يبكن التمييز بُت أكراؽ مالية سبثل صك ملكية مثل األسهم العادية 
. 1كأكراؽ مالية سبثل صك مديونية مثل السندات، كأكراؽ مالية ـبتلطة مثل األسهم اؼبمتازة

 (:Investment Funds) صناديق االستثمار -2-2

 توفر لألشخاص الذين ال اليت األسواؽ اؼبالية يف االستثمارية األدكاتتعترب صناديق االستثمار من 
كذلك من  ، اؼبالية األكراؽ سوؽ يف بصورة مباشرة الفرصة للمشاركة استثماراهتم إدارةيبلكوف القدرة على 

 ظل يف ربقق عوائد متقاربة من عوائد السوؽ اليتلتكوين احملفظة اؼبناسبة  األكراؽ اؼبالية خالؿ انتقاء
 تتأثر هبا اليت االستثمار كمتابعتهم اؼبستمرة للتطورات مديرم خربة أفحيث ،السيطرة على ـباطر االستثمار

 . باستثمار أموالو بنفسوالعادماألسواؽ اؼبالية تضمن ربقيق عوائد أعلى فبا لو قاـ اؼبستثمر 
 :تعريف صناديق االستثمار -2-2-1

مؤسسة مالية تقـو بتجميع األمواؿ من عدة كبَت جدا من "يعرؼ صندكؽ االستثمار على أنو 
اؼبستثمرين من خالؿ بيع حصص ملكية كيتم بعد ذلك توظيف ىذه األمواؿ يف شراء أسهم كسندات 

شركات ناجحة كمتميزة أم يف سلسلة من األكراؽ اؼبالية ، كزبدـ ىذه الصناديق كبار اؼبستثمرين كصغارىم 
. 2"كخاصة أهنا ربقق التنويع الالـز لتقليل اؼبخاطر للمستثمر الصغَت بصورة خاصة

 :اآليت األساس لصناديق االستثمار على األساسي الفكرة تقـو ك

 أك مشاريع معُت مشركع أك لنشاط اقتصادية دراسة بإعداد (استثمار كشركات بنوؾ) معينة جهة قياـ -

 .اجملاؿ ذلك يف االستثمار جدكل تبُت حبيث معينة

 أك يف الصندكؽ االكتتاب نشرة كإعداد أغراضو كربديد استثمارم، صندكؽ بتكوين اعبهة تلك قياـ -

 االكتتاب فيو كشركط الصندكؽ نشاط عن التفاصيل كامل تتضمن حبيث للصندكؽ العمل الئحة

 .األطراؼ ـبتلف كالتزامات كحقوؽ

 صكوؾ متساكية أك مشاركة أسهم أك حصص أك كحدات إذل االستثمارم الصندكؽ ماؿ رأس تقسيم -

 .الصندكؽ ماؿ رأس من حصة ملكية يف اؼبشاركة عن عبارة اقتناؤىا يكوف حبيث االظبية، القيمة

                                                 

 .20 ، صمرجع سابقجالؿ العبد،ربليل كتقييم األكراؽ اؼبالية ، - 1

. 18عصراف جالؿ عصراف ،االستثمار غَت اؼبباشر يف ؿبافظ األكراؽ اؼبالية ، مرجع سابق، ص - 2
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يف اجملاالت  لديها اجملمعة األمواؿ باستثمار تقـو اؼبكتتبُت، أمواؿ للصندكؽ اؼبصدرة اعبهة تلقي بعد -
تصفية  تتوذل كما عليها، اؼبتفق كبالكيفية الفًتات يف األرباح كتوزيع االكتتاب نشرة يف احملددة

 .1لذلك احملدد اؼبوعد يف الصندكؽ

 : مميزات صناديق االستثمار - أ

 : 2تتميز صناديق االستثمار باؼبميزات التالية
ربقيق التنويع الكفء كذلك من خالؿ شراء أكراؽ مالية ـبتلفة فبا يعمل على تقليل اؼبخاطر عن  -

 .االستثمار يف كرقة اؼباؿ بذاهتا

 .االستفادة من خبربة اإلدارة احملًتفة ، ألف ىذه الصناديق توفر اػبربات اإلدارية كاالستثمارية الواسعة -

البفاض التكاليف اإلدارية على مستول صناديق االستثمار الٍت هبب دفعها من قبل ضبلة كثائق  -
 .االستثمار،مقارنة مع  التكاليف اليت يدفعها اؼبستثمر عند إدارة ؿبفظتو بصفة شخصية 

البفاض تكلفة االستثمار اؼببدئي عند التعامل مع صناديق االستثمار الالـز عند التعامل مع األسهم  -
 .الفردية ، كذلك يعٍت أف اؼبستثمر يتمتع يتنوع أكثر،ـباطر أقل، تكلفة لدخوؿ السوؽ أقل

التنوع كاؼبركنة يف اختيار أىداؼ االستثمار ،ألهنا تتيح للمستثمر العديد من الصناديق ذات األىداؼ  -
اؼبختلفة للتعامل معها، كعادة ما تتحدد أىداؼ االستثمار يف تلك الصناديق ، دبستول اؼبخاطر اليت 

 .تتضمنها احملفظة

تتيح صناديق االستثمار للمستثمرين الوصوؿ إذل أسواؽ األكراؽ اؼبالية الدكلية بعكس اغباالت الفردية  -
لالستثمار ،كالشك أف التعامل مع األسواؽ احمللية تتيح فرص التنويع األفضل كاالستفادة من األسواؽ 

 . الواعدة ذات إمكانية النمو اؼبطرد

                                                 

 ،دراسة ذبربة صبهورية مصر العربية  مع إمكانية تطبيقها على دور صناديق االستثمار في سوق األوراق الماليةصالح الدين شريط، -  1
 .165،ص2011 ،3،جامعة اعبزائرةاعبزائر،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتورا

. 24-23 اؼبالية ، مرجع سابق، صاألكراؽعصراف جالؿ عصراف ،االستثمار غَت اؼبباشر يف ؿبافظ  - 2
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 (:classification of investment funds)تصنيف صناديق االستثمار - ب

تتعدد كتتنوع أشكاؿ صناديق االستثمار كزبتلف طبقا غباجات كأىداؼ اؼبستثمرين كرغباهتم ، كلكن 
صناديق االستثمار : مهما تنوعت كتعددت ىذه األشكاؿ فهي تندرج ربت نوعُت أساسيُت كنبا 

. اؼبفتوحة ،كصناديق االستثمار اؼبغلقة
ىي صناديق رأس اؼباؿ اؼبتغَت حيث  :(open investment funds) صناديق االستثمار المفتوحة -

يتغَت باستمرار ىيكل رأظباؽبا ، ككذا عدد األسهم اؼبتداكلة للصندكؽ بالزيادة كالنقص كرد لفعل 
فهي كثائق استثمار يتم بيعها للمستثمر بطريقة مباشرة .لعمليات البيع كالشراء غباملي أسهم الصندكؽ 

كغَت قابلة للتداكؿ يف بورصة كيبكن للمستثمر التنازؿ عنها عن طريق ردىا مباشرة إذل مصدر 
 . 1الصندكؽ

ىي صناديق تقتصر على فئة معينة من  (:closed investment funds)صناديق االستثمار المغلقـة  -
يصفى بعدىا الصندكؽ كتوزع عوائده على اؼبستثمرين ،  كيتمتع  اؼبستثمرين ؽبا ىدؼ ؿبدد كعمر ؿبدد

حاملو كثائق الصندكؽ اؼبغلقة باغبرية الكاملة يف بيعها يف سوؽ األكراؽ اؼبالية كليس ؽبا يف اسًتداد 
  .2قيمتها إال إذا نصت نشرة االكتتاب على ذلك

االستثمار  صناديق أف نرل حيث كاؼبغلقة، اؼبفتوحة الصناديق بُت االختالفات بعض ىناؾ أف كما
شركة  إذل كيبيعو السهم يشًتم فاؼبستثمر كلذلك اؼبالية األكراؽ سوؽ يف أسهمها تتداكؿ ال اؼبفتوحة

كافية  سيولة توافر من بد ال كلذلك اؼبالية، األكراؽ سوؽ إذل اللجوء إذل اغباجة دكف مباشرة االستثمار
الشركات،  تلك كثائق حاملي قبل من االسًتداد طلبات ؼبواجهة اؼبفتوحة النهاية ذات االستثمار لشركات

لتدبَت  اؼبالية أكراقها من جزء تصفية إذل ستضطر ضعيف الشركات ؽبذه السيولة موقف كاف إذا ألنو
. االسًتداد حاالت ؼبواجهة السيولة

 ال يتواجد الربح من نوع على اؼبغلقة الصناديق يف اؼبستثمر وبصل قد أنو آخر اختالؼ يوجد أنو كما

األسهم  أحد اشًتل اؼبستثمر كاف لو احملقق الربح يف الربح ذلك كيتمثل اؼبفتوحة، الصناديق مع

                                                 

. 216عصاـ حسُت ، مرجع سابق،ص - 1

. 47،صمرجع سابقعاطف كليم اندركاس، السياسات اؼبالية كأسواؽ األكراؽ اؼبالية خالؿ فًتة التحوؿ القتصاد السوؽ، - 2



 االستثًار االجنبي غير انًباشر:انفصم انثاني
 

-115- 
 

الصناديق  يف اغبالة ىذه توجد ال كبالقطع (الصافية األصل قيمة من أقل السوؽ يف السهم سعر)خبصم
 .خبصم مطلقا أسهمها تباع ال حيث اؼبفتوحة

 ذلك كيتمثل اؼبغلقة كالصناديق اؼبفتوحة الصناديق بُت ثالث اختالؼ إذل (MAYO)كيشَت
عند  اؼبستثمر يتحملها برسـو تباع قد اؼبفتوحة الصناديق أف يرل حيث االستثمار، تكلفة يف االختالؼ

 شك كال الشراء عند الصافية األصل قيمة إذل تضاؼ رسـو أف ىناؾ أم (LOAD FUNDS)شرائها
 1.االستثمار تكلفة على يؤثر أف ذلك

 :(global versions Securities)اإلصدارات العالمية أو الدولية لألوراق المالية - 3
باإلضافة للنوعُت السابقُت من أدكات االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر استطاعت األسواؽ اؼبالية جذب 

بعض االستثمارات األجنبية من خالؿ ما يعرؼ باإلصدارات العاؼبية أك الدكلية لألكراؽ اؼبالية ،بأف تقـو 
بتسجيل بعض اإلصدارات اؼبالية يف األسواؽ الثانوية الدكلية، فبا يتيح ؽبذه اإلصدارات بالتوغل يف ىذه 

: األسواؽ اليت تتصف بالعمق كمن أمثلة ىذه اإلصدارات العاؼبية 
ىي أدكات مالية دكلية قابلة :(Global Depositary Receipt)شهادات اإليداع الدولية - 3-1

 Bank of New:للتداكؿ يف األسواؽ اؼبالية الدكلية تقـو بإصدارىا اؼبؤسسات كالبنوؾ الدكلية مثل
Yourk أك،Bank  Deutsche  بالدكالر األمريكي أك أم من العمالت األجنبية األخرل اؼبتداكلة

بالسوؽ اغبرة،مقابل االحتفاظ بغطاء يعادؽبا من األسهم احمللية كذلك بناء على اتفاؽ مع شركة مصدرة 
كمن مث يتم تتداكؿ .إذ يتم إيداع األكراؽ اؼبالية لتلك الشركة لدل ككيل بنك اإليداع أك بنك اإلصدار.ؿبلية

كالف مالك شهادات .شهادات اإليداع الدكلية كبديل عن األكراؽ اؼبالية األصلية يف األسواؽ اؼبالية الدكلية
فإف لو اغبقوؽ  (حسب نسبة ربويل متفق عليو)اإليداع ىو يف حقيقة األمر مالك األسهم احمللية اؼبقابلة ؽبا 

 .2اخل...اؼبًتتبة ؼبالك األسهم احمللي من حيث التوزيعات النقدية كالعينية كبيع األسهم 
 :3كتتمثل السندات الدكلية فيما يلي  (:International bonds)السندات الدولية  -3-2

 

                                                 

. 40 عصراف جالؿ عصراف ،االستثمار غَت اؼبباشر يف ؿبافظ األكراؽ اؼبالية ، مرجع سابق، ص- 1

 جامعة ، العدد الثالث،مجلة أبحاث اقتصادية وادارية ؿبفوظ جبار،عمر عبده سامية،أسواؽ رأس اؼباؿ الدكلية، اؽبياكل كاألدكات، - 2
 .86،ص2002 ،بسكرة-ؿبمد خيضر

 . 12،ص2002 ،بسكرة-جامعة ؿبمد خيضرالعدد الثاشل، ،مجلة العلوم اإلنسانيةمفتاح صاحل،العوؼبة اؼبالية،- 3
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  السند األجنبي(foreign bond):   

كىي سندات تصدرىا جهات مقًتضة تنتمي لدكؿ معينة خارج حدكد دكلتها ك يف أسواؽ رأس 
مؤسسة جزائرية : اؼباؿ الدكلية األخرل ك بعملة نفس الدكؿ اليت مت فيها طرح السندات لالكتتاب مثال

تقـو بإصدار سندات ؿبررة بالدكالر األمريكي كمت بيعها كاالكتتاب فيها يف أسواؽ اؼباؿ يف نيويورؾ 
 .فهي سندات أجنبية

 السند األورو     (Euro bond:)                                                                                      
ىي مشتقة من إسم السندات األكركبية ك ىي سندات تصدرىا جهات مقًتضة تنتمي لدكؿ معينة 
خارج حدكد دكلتها ك يف أسواؽ رأس اؼباؿ لدكلة أخرل ك بعملة غَت عملة الدكؿ اليت مت فيها طرح 

مؤسسة جزائرية تقـو بإصدار سندات ؿبررة بالدكالر األمريكي مث بيعها :  مثال .السندات لالكتتاب
 .اخل، فهي سندات األكرك دكالر..كاالكتتاب فيها يف أسواؽ اؼباؿ بلندف أك باريس 

كبتحليل التشريعات اؼبطبقة على عمليات إصدار السندات الدكلية يالحظ إف عملية إصدار السندات 
األجنبية زبضع لقوانُت الدكلة اليت يطرح فيها اإلصدار، حيث زبتلف ىذه التشريعات كالقوانُت عن تلك 

كعلى . (مقيم أك غَت مقيم)اؼبطبقة على السندات احمللية،كيتم التمييز فيما بينها حسب جنسية اؼبصدر
العكس بالنسبة للسندات األكربية اليت تتم عملية إصدارىا يف الدكؿ اليت زبفف من القيود اؼبطبقة على 

 .   عمليات اإلصدار كحيازة ىذه األكراؽ اؼبالية ألهنا ليست مرتبطة بدكلة ؿبددة 

 :(International stocks)األسهم الدولية  -4

فهو مستند  .السهم عبارة عن شهادة زبوؿ غباملها اغبق يف ملكية جزء من الشركة اؼبصدرة للسهم
كيتم إصدار األسهم الدكلية يف العديد من الدكؿ،كاليت قد يكوف من بينها .ملكية كليس لو تاريخ استحقاؽ

بلد اؼبؤسسة اؼبصدرة، حيث يتم تسجيل األسهم الدكلية عموما يف أكثر من مركز مارل ، كتعد ككؿ سريت 
: 1كقد يستوجب إصدار األسهم الدكلية استعماؿ  الشرائح التالية .من أىم ىذه اؼبركز

 شروبة ؿبلية  - أ

 .شروبة أكربية توجو لألسواؽ األجنبية كتصدر بعملة ـبتلفة عن عملة تلك األسواؽ  - ب

                                                 

 .98ؿبفوظ جبار،عمر عبده سامية، مرجع سابق، ص-  1
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 .شروبة أجنبية توجو لألسواؽ األجنبية  - ت

يف حالة اإلصدار اليت يضم الشرائح الثالثة تعرؼ األسهم باألسهم العاؼبية، إما إذا ضم اإلصدار 
الشروبتُت األخَتتُت فقط فتعرؼ باألسهم الدكلية،كال ىبتلف تنظيم كإصدار األسهم الدكلية كثَتا عن 

كيتم اإلصدار دبساعدة ذبمع بنكي ىبتار على أساس الدكؿ اليت يرغب يف كصوؿ اإلصدار .األسهم احمللية 
. إذل مستثمريها

كعادة ما تتطلب ىذه اإلصدارات توافر شركطا معينة للتسجيل يف األسواؽ اؼبالية الدكلية مثل حجم 
اإلنتاج كاؼببيعات كنسب استغالؿ الطاقات اإلنتاجية ، كمدل إتباع معايَت احملاسبة الدكلية كمدل االلتزاـ 
بسياسات كمبادئ اإلفصاح كالشفافية كغَتىا من العوامل اػباصة بالسندات مثل درجة اعبدارة االئتمانية 

.  كالوضع االقتصادم للدكلة اؼبصدرة كذلك يف حالة السندات اغبكومية 
قنوات االستثمار األجنبي غير المباشر  : المطلب الثاني 

يقصد بقنوات االستثمار الطرؽ اؼبختلفة اليت تؤدم اؼبستثمر األجنيب أك احمللي سواء كاف فردا أك 
 :مؤسسة للوصوؿ إذل األسواؽ األجنبية أك احمللية ،كيبكن ربديد ىذه الطرؽ فيما يلي 

  :(investment companies)شركات االستثمار -1

إف طبيعة عمل ىذه الشركات ذات صفة كسيطية ، ذلك أهنا تتلقى األمواؿ من اؼبدخرين كتقـو 
 :كيبكن تقسيمها إذل قسمُت. 1كسبتاز ىذه الشركات بأهنا نشيطة يف األسواؽ .باستثمارىا ؽبم يف صناديق 

  (: Closed-End funds)شركات االستثمار ذات النهاية المغلقة  -1-1

كىي تلك الشركات ذات الرأس اؼباؿ الثابت كنقصد بذلك بأنو كبعد االنتهاء من اإلصدار األكرل 
للشركة ال هبوز بيع شهادات استثمار إضافية من قبلها كما أف بعض األنظمة ال تسمح ؽبذه الشركات 

بإعادة حصص اؼبسانبُت إليهم إال بعد مركر عدد من السنُت كيتم ربديد ذلك يف شركط اإلصدار،كعادة 
ما وبق ؼبثل ىذه الشركات إصدار أسهم تباع للجمهور على أف يكوف عدد األسهم ثابت ال يتغَت بالنسبة 
للشركة ، كتشًتط التعليمات أف يتم بيع أسهم ىذه الشركات أك شرائها ؼبن يرغب من اؼبستثمرين بواسطة 

كسيط مارل معتمد من قبل الشركة يقـو بتنفيذ أكامر البيع أك الشراء كوبق للشركات االستثمار شراء 

                                                 

 .122مركاف مشوط ، كنجو عبود كنجو،أسس االستثمار ، مرجع سابق ،ص - 1
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أسهمها من السوؽ كتنفذ صفقات الشراء بعد أف يكوف ىناؾ ىبوط يف القيمة السوقية للسهم إذل مستول 
 :1الصايف اليت ربسب كفق اآليت(السهم)أقل من قيمة األصل 

                                           :( Open-End fund)  شركات االستثمار ذات النهاية المفتوحة -1-2

تسعى ىذه الشركات إذل تشكيل صناديق استثمار تسمى الصناديق اؼبشًتكة، كيكوف رأس اؼباؿ 
كذلك من خالؿ إصدار .2اؼبستثمر يف ىذه الصناديق غَت ؿبدد، فهي تستطيع زيادة رأس ماؽبا كما تشاء

،كمن الشركط اليت ربدد (السندات)اؼبزيد من األسهم العادية كبيعها كلكن ال وبق ؽبا إصدار أدكات الدين 
عمل ىذه الشركات بأنو ال يتم تداكؿ أسهمها بُت األفراد كإمبا تقـو الشركة نفسها بإعادة شراء ما أصدرتو 
من أسهم أم أف أسهمها ال يتم تداكؽبا يف سوؽ رأس اؼباؿ ضباية للمستثمرين كبذلك ال يتم تسجيلها يف 
تلك األسواؽ كيف حالة قياـ اؼبستثمر ببيع أسهمو إذل الشركة تتقاضى ىذه الشركات أتعاب ربسب على 

 .  3أساس القيمة الكلية لألمواؿ اؼبستثمرة يف الصندكؽ

 (:Insurance companies )شركات التأمين -2

ىي شركات تقـو باستثمار أقساط التأمُت من ـبتلف أصوؿ االستثمار كالعقارات كالسندات كاألسهم 
من اجل زيادة قيمة ىذه األقساط ، كدفع االلتزامات اؼبًتتبة على الشركة ، كإال فتكوف الشركة يف كضع 

كربتاج شركات التأمُت إذل سيولة عالية حىت تتمكن من ربقيق ىذه السيولة من استثمار أقساط .مارل سيء
 4.التأمُت يف إدارة احملافظ االستثمارية

: الشراء والبيع المباشر لألوراق المالية -3

كيكوف ذلك إما عن طريق شراء اؼبستثمر كبيع أسهم الشركات األجنبية من أسواقها احمللية ، كيعترب 
ىذه النمط من االستثمار األكثر خطورة ألف اؼبستثمر عندىا سيكوف معرضا ؼبخاطر تغَتات أسعار 

الصرؼ ككذلك ـبتلف القواعد كالقوانُت اؼبنظمة لعمل السوؽ باإلضافة إذل األنظمة احملاسبية كالضريبية ، 

                                                 

 .160،ص2009دار اليازكرم للنشر كالتوزيع،عماف،،االستثمار والتحليل االستثماريدريد كامل آؿ شبيب،  - 1
. 122مركاف مشوط ، كنجو عبود كنجو،أسس االستثمار ، مرجع سابق ،ص - 2
. 162دريد كامل آؿ شبيب، مرجع سابق،ص - 3

. 121مركاف مشوط، كنجوع بدك كنجو، أسس االستثمار، مرجع سابق،ص - 4
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كمستويات اإلفصاح كالشفافية اليت زبتلف من دكلة إذل أخرل ، كإما عن طريق شراء كبيع األكراؽ اؼبالية 
.   1األجنبية اؼبسجلة يف سوؽ األكراؽ اؼبالية احمللية 

مخاطر االستثمار األجنبي غير المباشر : المطلب الثالث 
تطرقنا يف ىذا اؼبطلب إذل ربديد تعريف ـباطر االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر باإلضافة إذل توضيح 

. مصادرىا اؼبختلفة 
 (:Risk)   تعريف المخاطرة -1

 أك العائد، حصوؿ من حتمية التأكد عدـ أك اؼبتولد، العائد تذبذب بأنو" تعرؼ اؼبخاطرة يف االستثمار

 حالة" كما تعرؼ على أهنا  .2"ؾبتمعة معا األمور ىذه صبيع من أك انتظامو أك كزنو أك حجمو حتمية من

 كلما فانو االستثمارات كلذلك تلك عن العائد من اؼبتوقع اؼبعدؿ وبقق االستثمار أف من التأكد عدـ

 "3.ـباطرة أكثر االستثمار أصبح اؼبتوقعة العوائد تذبب مدل اتسع

كمن خالؿ التعريفُت السابقُت يتبُت بأف ـباطر االستثمار يف كرقة مالية معينة تكوف أكرب كقد تؤدم إذل 
 يف االستثمار ، كىو فلذلك يلجأ اؼبستثمرين إذل التنويع.الفشل يف ربقيق العائد اؼبنتظر من االستثمار

 مالية أكراؽ يف االستثمار خالؿ من اؼبخاطرة درجة زبفيض أجل من مالية كرقة من أكثر يف االستثمار

 خالؿ من تتحقق اليت اؼبخاطرة يف االلبفاض درجة كإف.كاؼبخاطرة للعائد بالنسبة ـبتلفة خصائص ذات

. احملفظة ىذه تكوف اليت األكراؽ ـبتلف عوائد بُت درجة االرتباط على تعتمد التنويع
 :حيث يبكن تصنيف ـباطر االستثمار إذل قسمُت

 كىي اليت تؤثر على عائد كأرباح صبيع أنواع األسهم (:systematic risk)مخاطر منتظمة  -1-1
كالسندات اليت تتداكؿ يف البورصة،كعادة ربدث عند كقوع حدث كبَت تتأثر معو السوؽ بأكملها 

،كتنعكس ىذه اؼبخاطر على صبيع األدكات 4مثل حدكث حرب أك تغَت النظاـ السياسي

                                                 

،مذكرة محددات االستثمار المحفظي وأثاره على أسواق األوراق المالية دراسة مقارنة بين مصر تونس والجزائرصايفي عمار،  - 1
 .71،ص2008ة بومرداس ،ع  جاـ،عبزائر،ماجستَت

. 286زيادة رمضاف ، مرجع سابق، ص - 2

3 - Reilly, Frank K. Brown, Keith C. Investment Analysis and Portfolio Management , 6th 

Edition , South-Western, U.K،1996,p10. 

. 208،ص2012، اإلسكندرية ،دار الفكر اعبامعي ،االستثمار والترابط االقتصادي الدولينشأت علي عبد العاؿ، - 4
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االستثمارية اؼبتداكلة يف السوؽ بصورة عامة كزبتلف درجة تأثر ىذه األدكات باؼبخاطر بنسب 
كدرجات ـبتلفة حسب طبيعة الصناعة أك اػبدمة أك القطاع الذم ينتمي إليو اؼبشركع كدرجة 

 . 1حساسية االستثمار للتغَتات اؼبذكورة اليت تظهر بصورة تقلبات سعرية

 للتنويع، القابلة اػباصة باؼبخاطر أيضا  تسمي:(Non systematic risk) مخاطر غير منتظمة -1-2

 أك أخرل مؤسسات دكف معُت، قطاع أك معينة دبؤسسة تتعلق عوامل عن الناصبة اؼبخاطر كىي

 ىذه تعترب ك .ككل االقتصادم النشاط يف اؼبؤثرة العوامل عن مستقلة تكوف ك أخرل، قطاعات

 "احملفظة" تنويع أم التنويع  طريق عن منها اغبد يبكن التنبؤ هبا كلكن يصعب عشوائية اؼبخاطرة
 ىذه بُت قويا ك سالبا االرتباط معامل يكوف أف هبب التنوع ينجح لكي ك ـبتلفة بأصوؿ

 . 2األصوؿ

 :مصادر مخاطر االستثمار األجنبي غير المباشر - 2
 كمتنوعة ،حيث تندرج مصادر ىذه اؼبخاطر عديدة ـباطر من ىبلو ال اؼبباشر غَت األجنيب إف االستثمار

: اؼبخاطر تلك أىم نبُت يلي كفيما اؼبنتظم، غَت اػبطر كمصادر اؼبنتظم، اػبطر مصادر إذل نوعها حسب
 :(exchange rate risks)مخاطر سعر الصرف  -2-1

 عدد أك أجنبية كاحدة كحدة على للحصوؿ تدفع اليت الوطنية الوحدات عدد على الصرؼ سعر يطلق

 بلد يف اؼبالية األكراؽ يف اؼبستثمرين. 3كطنية كاحدة كحدة على للحصوؿ تدفع اليت الوحدات األجنبية

 األكراؽ تسعَت يتم اليت العملة قيمة يف التغيَت ككذلك اؼبالية، األكراؽ قيمة يف بالتغيَت عوائدىم تتأثر أجنيب

 على يكونوف قد األجانب اؼبستثمرين فاف األصلي، البلد عملة تعزيز اؼبتوقع من فإذا كاف .دبوجبها اؼبالية

 كاف إذا ذلك، من العكس على العملة، حركة من لالستفادة للبلد األكراؽ اؼبالية يف لالستثمار استعداد

 األجنبية اؼباؿ رأس أسواؽ يف االستثمار على العائد ذلك إف. األصلي البلد عملة البفاض اؼبتوقع من

 اليت الرأظبالية األرباح فاف كبالتارل ، العملة األجنبية صرؼ سعر يف التغَت نتيجة اؼبتحقق العائد يشمل

                                                 
. 106دريد كامل آؿ شبيب، مرجع سابق،ص - 1

 .149، ص2009، التوزيع ك للنشر اغبامد دار، عماف  ، الثانية الطبعة ، المالية اإلدارة ، حداد سليم فايز- 2

 375 .،ص 2009 ، اعبامعة شباب مؤسسة ،اإلسكندرية المصرفي، و النقدي اإلقتصاد مصطفى، فريد أضبد - 3



 االستثًار االجنبي غير انًباشر:انفصم انثاني
 

-121- 
 

 ىذا عليها وبصل اليت اؼبخاطرة إف عالكة يعٍت فبا .العملة أسعار يف بالتغَتات تتأثر اؼبستثمر وبققها

. 1الصرؼ سعر فيغطي ـباطر اآلخر اعبزء أما العامة اؼبخاطر مقابل منها جزء يكوف اؼبستثمر
  :(inflation risks)مخاطر التضخم -2-2

يعود السبب اللبفاض القوة الشرائية للنقود أم تغَت قيمة التدفقات اؼبتوقع اغبصوؿ عليها أك الثركة 
اؼبستثمرة إذل ارتفاع معدالت التضخم اليت يعاشل منها االقتصاد يف بلد ما،كمعٌت ذلك أف القوة الشرائية 

لرأس اؼباؿ اؼبستثمر يف الوقت اغبارل زبتلف عن قدرتو بعد مركر سنة أك أكثر على االستثمار نتيجة الرتفاع 
معدالت التضخم،  كعادة تؤثر مثل ىذه اؼبخاطر تأثَت كبَت يف حالة االستثمار يف أدكات استثمارية ربمل 

معدالت دخل ثابتة كالودائع يف حسابات التوفَت أك االستثمار يف السندات أك أم استثمار مارل ذات 
عوائد ثابتة كعندما يتجاكز معدؿ التضخم معدالت الفائدة الثابتة فاف اؼبدخرات تعاشل من ىبوط يف القول 

 . 2الشرائية

  (:Political risk)مخاطر السياسية  -3

 بدكلة ترتبط إذ األجنيب للمستثمر بالنسبة النظامية غَت اؼبخاطر أنواع أحد السياسية اؼبخاطر تعد

 تلك العادل، كتعزل بالد يف اؼبالية األسواؽ من متنوعة ؾبموعة يف االستثمار خالؿ من ذبنبها معينة كيبكن

 الدكلة تدخل فمثال الشركات كسنداهتا، أسهم على تؤثر كاليت السياسية الظركؼ يف التغَتات إذل اؼبخاطر

 ىذه من الدخل، فلكل ائب على كالضر ، اغبكومة كتغيَت ، العملة تقوصل كإعادة ، اػباص القطاع يف

 يف اليت توجد الشركات يف االستثمار ذبنب السهل من فانو عامة كبصفة ، الشركة أرباح على تأثَت اعبوانب
 .3األسهم أسعار على تؤثر أف وبتمل اليت السياسية باألحداث التنبؤ الصعب من كلكن مضطربة دكؿ

 (:Interest rate risk)مخاطر سعر الفائدة  -4

 كمعدالت اؼبتوقعة الفائدة معدالت بُت اختالؼ حدكث احتماؿ عن الناصبة اؼبخاطر يف  تتمثل

 أسعار تغَت ـبطر تأثر ىبتلف حيث االستثمارية، اؼبدة خالؿ السوقية التغَتات بسبب الفعلية الفائدة

 ك كالسندات الثابت الدخل ذات اؼبالية األكراؽ حالة يف أكرب قبده إذ اؼبالية، نوع الورقة حسب الفائدة

                                                 
. 108ؿبمد، مرجع سابق،ص طاىر أياد - 1
 .116دريد كامل آؿ شبيب، مرجع سابق،ص - 2
. 107ؿبمد، مرجع سابق،ص طاىر أياد - 3
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حيث توجد عالقة مباشرة بُت .1العادية كاألسهم اؼبتغَت الدخل ذات اؼبالية باألكراؽ مقارنة اؼبمتازة األسهم
أسعار األسهم كأسعار الفائدة السائدة، فإذا ما ارتفعت أسعار الفائدة فإف أسعار األسهم سبيل 

 .2لاللبفاض

 (:tax risks)مخاطر الضرائب  -5

 إيرادات على الضرائب فيها تكوف الذم البلد يف االستثمار يفضلوف األغلب على اؼبستثمرين

 من الضريبة بعد احملتملة األرباح بتقييم كذلك ، نسبيا االستثمارات منخفضة من األرباح أك توزيعات الفوائد

 توزيعات ،إذ زبضع الدخل من جزءا تستقطع الضرائب أف يالحظ إذ. يف األكراؽ األجنبية االستثمارات

 األرباحزبضع  بينما ، عليها اؼبستثمر حصوؿ للضرائب عند اؼبستثمر عليها وبصل اليت كالفوائد األرباح
فاف  األمريكية اؼبتحدة الواليات يف فمثال ، لالستثمارات األخرل بالعوائد مقارنة اقل ضريبة ؼبعدؿ الرأظبالية

الرأظبالية  األرباح على الضريبة معدؿ بينما % 39،6 يساكم الشخصي الدخل على للضريبة معدؿ اكرب
20%3. 
                         (: Risk of a lack of information) مخاطر نقص المعلومات  -6

اإلحاطة بآفاؽ الشركع األجنيب كاغبصوؿ على اؼبعلومات ،كاختالؼ اؼبعلومات من  صعوبة إف     
كل ذلك يف الوقت الذم ترتفع فيو متوسط عمولة 4.يطرح مشكالت يف تفسَتىا بلد إذل آخر

السمسرة، على األكامر اؼبنفذة يف أسواؽ أجنبية، بشكل قد يقف حائال دكف إبراـ الصفقات، ففي 
الواليات اؼبتحدة وبصل بيت السمسرة على عمولة عن التعامل يف األسواؽ األجنبية تفوؽ ضعف 

  5.عمولة السمسرة يف السوؽ احمللي

 : (Other risks)مخاطر أخرى  -7

                                                 

1 - Mondher Bellalah , gestion des Risques de tausc d'intérêt et de change , 1e édition , de 

Boeck,2005,P 209 . 

. 208نشأت علي عبد العاؿ،ص - 2
. 108ؿبمد، مرجع سابق،ص طاىر أياد - 3

 .239،ص2003دار اؼبنهل اللبناشل ، ،، اعبزء الثاشل، بَتكتالبورصات واألسواق المالية العالميةكساـ مالؾ ،  - 4

 .423منَت إبراىيم ىندم،أساسيات االستثمار كربليل األكراؽ اؼبالية،ص - 5
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 مباشرة غَت أك مباشرة كانت سواء الدكلية االستثمارات أماـ كالعوائق القيود من ؾبموعة توجد

 غَت اؼبستثمركف يكوف الغالب كيف ، الدكلية االستثمارات الرئيسية اؼبخاطر من فاالختالفات الثقافية

أنشطة  على سباما تسيطر اغبكومات بعض أف عن فضال األسواؽ، لتلك الثقافات األجنبية على مطلعُت
 أف األجنيب اؼبستثمر يستطيع ال البلداف بعض يف إذ .متفاكتة كبدرجات بلداهنا يف العاملة اؼبالية األكراؽ

 ، إف ذباكزىا يبكن ال مالية سقوؼ لوجود كذلك ، اؼبالية األكراؽ يف لالستثمار بو اؼبسموح يتعدل اغبد

يف  األسواؽ كل يف عامة اؼبالية األكراؽ أسواؽ يف األجنبية االستثمارات عملية تصطحب اليت اؼبخاطر
 لتلك احتضانا الدكؿ أكثر من تكوف قد العربية للدكؿ اؼبالية كاألسواؽ الناشئة األسواؽ إف غَت ، العادل

. 1اؼبخاطر

                                                 

 .108نفس اؼبرجع السابق، ص  - 1
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المحفظة االستثمارية : المبحث الثالث
يؤدم االستثمار دكرا حيويا يف النشاط االقتصادم خاصة مع التحوالت اعبارية ،لذا فإف كسائلو 
كأساليبو تعددت كتنوعت كفقا لرؤية اؼبستثمر كميولو كلعلى من أىم ىذه الوسائل أك األدكات ىو تكوين 

 1952كذلك عاـ Markowits  احملفظة االستثمارية كاليت أكؿ من كتب فيها احمللل األمريكي ماركويتز 
 .Sharp كشارب Corenمث جاء بعده عدد من الدارسُت كاحملللُت أمثاؿ كورف 

مفاىيم أساسية حول المحفظة االستثمارية  :المطلب األول 
. تطرقنا يف ىذا اؼبطلب إذل ربديد مفهـو احملفظة االستثمارية كأىدافها

: مفهوم وأىداف المحفظة االستثمارية - 1
 (:Investment Portfolio)مفهوم المحفظة االستثمارية  1-1

إف مفهـو احملفظة جاء كرد فغل على االعتقاد السائد باف زبفيض مستول اؼبخاطر يتحدد من خالؿ 
االحتفاظ بعدد كبَت من األكراؽ اؼبالية بغض النظر على جودة ىذه األكراؽ،إال أف احملاكالت اليت فندت 

كىناؾ عدة تعاريف قدمت للمفهـو احملفظة .ىذا االعتقاد أطرت يشكل سليم مفهـو احملفظة كنظرية احملفظة
: االستثمارية نذكر منها ما يلي 

ىي أداة مركبة من أدكات االستثمار ألهنا تًتكب من أصلُت أك "تعرؼ احملفظة االستثمارية على أهنا 
ىي كل ما يبلكو الفرد من أصوؿ حقيقية أك "كتعرؼ أيضا على أهنا،"1أكثر يتم استثمار األمواؿ هبما،

 "2.مالية من أجل تنمية قيمتها
تعرؼ ؿبفظة االستثمار على أهنا اجملموعة اؼبمزكجة اؼبالية ، أك ىي تلك "كما تعرؼ أيضا على أهنا 

ىي دبثابة أداة مركبة من "كتعرؼ أيضا على أهنا ،"3احملفظة اليت تضم ؾبموعة من االستثمارات الفردية
" 4.األدكات تكوف من أصلُت أك أكثر كزبضع إلدارة شخص مسؤكؿ عنها يسمى مدير احملفظة

                                                 

. 75زياد رمضاف، مرجع سابق،ص - 1

 .17،ص2009 ، عماف ، دار اؼبناىج للنشر كالتوزيع ، إدارة المحافظ االستثمارية الحديثةغازم فالح اؼبومٍت ،   -2

 .409ؿبمد عبد اغبميد ؿبمد عطية ، مرجع سابق، ص - 3

 .107،ص2004دار كائل للنشر، ،،عماف،3ط ،إدارة االستثمارات اإلطار النظر والتطبيقات العمليةؿبمد مطر،  - 4
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كفبا سبق يبكننا أف كبدد مفهوما كاسعا للمحفظة كىي عبارة عن أداة مركبة من ؾبموعة من األكراؽ 
اؼبالية كاألدكات االستثمارية األخرل ،أك ىي ؾبموعة من األصوؿ اليت يبتلكها اؼبستثمر سواء أكانت ىذه 

األدكات أصوؿ حقيقية أك مالية هبدؼ اغبصوؿ على عائد بأقل درجة ـباطر كاليت تتالئم مع رغبة 
اؼبستثمر، كزبضع احملفظة االستثمارية إلدارة مدير احملفظة الذم قد يكوف ىو مالك احملفظة أك يعمل باجر 

. لدل مالكيها
: أىداف المحفظة االستثمارية  -1-1

إف معظم اؼبستثمرين يبلكوف ؿبافظ استثمارية، لكنهم ىبتلفوف يف األىداؼ ؽبذه احملافظ، فبعضهم 
لديو استعداد لتملك أصوؿ مالية ذات درجة عالية من اؼبخاطرة ، ألنو يسعى إذل ربقيق أكرب قدر فبكن 

من األرباح، يف حُت يفضل البعض اآلخر اعتماد أسلوب متحفظ يف االستثمار حىت لو حصل على عائد 
:  1كتتمثل األىداؼ اليت تدفع اؼبستثمر لالستثمار يف احملفظة على ما يلي.أقل
إف أىم ىدؼ يسعى اؼبستثمرين يف االستثمار يف  :تحقيق أقصى عائد ممكن على رأسمال المحفظة -

 .احملافظ االستثمارية ىو ربقيق أكرب عائد فبكن على رأظباؿ احملفظة

 تعترب احملافظة على رأس اؼباؿ األصلي من أىم :المحافظة على رأس المال األصلي للمحفظة -
األىداؼ اليت يسعى إذل ربقيقها صاحب احملفظة االستثمارية أك القائم بإدارة احملفظة، كمن ىذا فإف 

اؼبستثمر قد يتعرض لنوع من اػبسارة نتيجة اللبفاض أسعار األكراؽ اؼبالية أك يتعرض لدرجة عالية من 
اؼبخاطرة نتيجة ؼبا تتمتع بو األكراؽ اؼبالية من درجة ـباطرة عالية ، إال أف ذلك يتطلب أال يصل إذل 

رأس اؼباؿ األصلي، فاؼبخاطرة إذف هبب أف تتمثل بنسبة معينة من العائد حيث يتطلب أف يكوف ىناؾ 
 .نوع من التوازف بُت العائد كاؼبخاطرة من أجل احملافظة على رأس اؼباؿ اؼبستثمر يف احملفظة 

 بعد استقرار تدفق الدخل ىدفا أساسيا (:stability of income flow) استقرار تدفق الدخل -
من أىداؼ إدارة احملفظة االستثمارية ، حيث يتطلب من مدير احملفظة كخاصة اإلدارة احملافظة على 

 . التدفقات النقدية للمحافظة االستثمارية باعتبار الدخل مصدرا مهما للمسانبُت يف أصوؿ احملفظة

                                                 

. 289غازم فالح اؼبومٍت، مرجع سابق،ص - 1



 االستثًار االجنبي غير انًباشر:انفصم انثاني
 

-126- 
 

 (زيادة رأس ماؿ احملفظة) يعترب النمو يف رأس اؼباؿ (:growth in capital)النمو في رأس المال  -
من أىم األىداؼ اليت تسعى إليها دائما إدارة احملافظ االستثمارية أك اؼبستثمرين بصفة عامة، كمن ىذا 

 .اؼبنطق فإنو يتطلب من إدارة احملفظة االستثمارية احملافظة على مبو رأظباؽبا 

يعترب تنويع أصوؿ احملفظة من أىم األعماؿ اليت هتتم هبا إدارة احملفظة (:Diversification) التنويع -
االستثمارية حيث اؽبدؼ من عملية التنويع اؼبتوازف ىو اغبصوؿ على أكرب العوائد بأقل درجات 

 .اؼبخاطرة 

 يتطلب ىذا من إدارة احملفظة االستثمارية إهباد طريقة يبكن  :قابلية تحويل أصول المحفظة إلى سيولة -
 ربويل أصوؽبا إذل سيولة  

:  أنواع المحافظ االستثمارية - 2
: تنقسم احملافظ االستثمارية عدة أنواع، أبرزىا

  (:portfolio growth)محافظ النمو  -2-1

ىي تلك احملافظ اليت هتدؼ إذل ربقيق مبو مستمر يف العائد كلذلك تكوف األدكات اؼبختارة ذات ـباطر 
عالية كتضم األسهم العادية ـبتلفة الشكل كاإليراد كاؼبخاطر اؼبرتفعة نسبيا كيتطلب التعامل هبذه األسهم 
. 1إدارات ؿبافظ متحركة نشطة تتطلب اؼبتابعة كاؼبراقبة باستمرار كمثل ىذه احملافظ هتتم باألرباح الرأظبالية 

 

 (:portfolio income )محافظ الدخل -2-2

إف ؿبفظة الدخل عبارة عن احملفظة اليت هتدؼ إذل ربقيق أعلى دخل للمستثمر بقليل من اؼبخاطر ، 
كىنا تظهر كفاءة مدير احملفظة يف البحث عن األكراؽ اؼبالية اليت تدر على اؼبستثمر بأعلى العوائد، فالدخل 
مثال يأيت عن طريق الفوائد اؼبدفوعة على السندات ، كال بد من اختيار السند الذم وبقق أعلى فائدة بأقل 
كقت كذلك بالنسبة لألسهم كإف الدخل يتحقق عن طريق توزيعات األرباح فال بد من اختيار األسهم اليت 
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توزع أرباح عالية كتكوف قليلة اؼبخاطر، كاف اؽبدؼ األكؿ كاألخَت ىو إهباد دخل شهريا أك سنويا للمستثمر 
 .    1من احملفظة كيكوف ذلك إذا مت اختيار أسهم  الشركات الراسخة اليت ال تتأثر بتقلبات السوؽ

 (:mixed portfolio)محافظ مختلطة  -2-3

ىي احملفظة اليت ذبمع أسهما ـبتلفة يتميز بعضها بتحقيق العائد،كبعضها اآلخر بتحقيق الربح ، كتعترب 
ىذا النوع اؼبفضل لدل اؼبستثمرين كالذين يتطلعوف إذل اؼبزج بُت اؼبزايا كاؼبخاطر اليت تصاحب كل نوع من 

 . 2ىذه احملافظ

( optimal investment portfolio) المحفظة االستثمارية المثلى -3

ليست احملفظة اؼبثلى مفهوما مطلقا ، كإمبا ىي مفهـو نسيب، لذا من الصعب مبوذج عاـ كموحد 
كعلى ىذا األساس فمصطلح احملفظة اؼبثلى يعٍت كوهنا .وبدد مواصفاهتا من كجهة نظر صبيع اؼبستثمرين

كذلك من كجهة نظر مستثمر معُت فقط ،مستثمر لو من اؼبيوؿ كاالذباىات ما قد ىبتلف عن ميوؿ 
.   كاذباىات مستثمر آخر، فبا هبعل ؿبفظة مثلى بالنسبة ؼبستثمر رشيد معُت

تلك احملفظة اليت تنكوف من تشكيالت " كبالتارل يبكن تعريف احملفظة االستثمارية اؼبثلى على أهنا
متنوعة من كمتوازنة من األصوؿ أك األدكات االستثمارية ،كبكيفية ذبعلها األكثر مالئمة لتحقيق أىداؼ 

. " اؼبستثمر، مالك احملفظة أك من يتوذل إدارهتا
كإذا ما علمنا بأف اؼبستثمرين أمباط ـبتلفة حسب اختالؼ أىدافهم االستثمارية، كيتوجب علينا 

حيث كضف كاضعو احملفظة نظرية احملفظة مفهوما .حينئذ أف نتوقع كجود أمباط ـبتلفة للمحفظة اؼبثلى
اقتصاديا معركفا ىو مفهـو اؼبنفعة اغبدية يف تقسيم اؼبستثمرين عامة يف فئتُت كذلك كفقا ؼبدل تقبلهم 

: 3ؼبخاطر االستثمار، كىاتاف الفئتاف نبا
 .فئة اؼبستثمرين الرشيدين كاؼبستثمر من ىذه الفئة يكوف بطبيعتو متحفظا ذباه عنصر اؼبخاطرة- 

. فئة اؼبستثمرين اؼبضاربُت كيكوف اؼبضارب بطبيعة عاشقا للمخاطرة- 
ككفقا لنظرية احملفظة وبقق العائد على االستثمار بالنسبة للمستثمرين درجات متفاكتة من اإلشباع 

كذلك تبعا لتفاكت درجات اؼبنفعة اغبدية اليت وبققوهنا، دبا أف اؼبنفعة اغبدية للعائد على االستثمار لدل 
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اؼبستثمر الرشيد ذبعل حساسيتو ذباه عناصر اؼبخاطرة متزايدة باضطراب،فبا يعٍت أف فرصة تلوح لو لتحقيق 
عائد أعلى على استثماراتو، كلكن دبخاطرة أعلى من اؼبستول العادم للمخاطرة اؼبقبولة لديو، سيزيد من 

. حساسيتو ذباه عنصر اؼبخاطرة كذبعلو يًتدد يف قبوؽبا
بينما على العكس سباما، فإف اؼبضارب يصبح أقل مباالة للمخاطرة كبصورة متزايدة تقلل حساسيتو 

حيث تندرج الغالبية .ذباىها ، كلما الحت لو فرصة استثمارية جديدة تعده بعائد أكرب على االستثمار
العظمى للمستثمرين ربت النمط األكؿ كىو اؼبستثمر الرشيد اؼبتحفظ ذباه عنصر اؼبخاطرة كالذم يبكن 

: 1كفقا لوجهة نظره ربديد إطار عاـ ؼبواصفات احملفظة اؼبثلى دبا يلي
 ربق للمستثمر توازنا معقوال بُت عنصرم العائد كاألماف أك اؼبخاطرة  -

تتسم أصوؽبا بقدر كاؼ من التنويع اإلهبايب مع مراعاة أف ال تقتصر أىداؼ مدير احملفظة على ؾبرد  -
تنويع أصوؽبا فقط ، بل تشمل أيضا التنويع اعبغرايف ألدكات االستثمار فيها دبا يف ذلك آجاؿ ىذه 

كذلك حىت يكوف باإلمكاف زبفيض معظم اؼبخاطر غَت اؼبنظمة .األدكات كالعمالت األجنبية اؼبقومة هبا
 .اليت تتعرض ؽبا االستثمارات دبا فيها اؼبخاطر السياسية، كـباطر تقلبات أسعار الصرؼ األجنيب

أف ربقق أدكات احملفظة حدا أدسل من السيولة أك القابلية للتسوؽ فبا يوفر ؼبديرىا ميزة اؼبركنة اليت سبكنو  -
 .   من إجراء أية تعديالت جوىرية يراىا مدير احملفظة ضركرية كبأقل من اػبسائر

 (:International Investment Portfolio ) المحفظة االستثمارية الدولية-4
 أىم من ك ، اؼبستثمرين قبل من متزايدا اىتماما تالقي أخذت اليت اغبديثة االستثمار أدكات من تعترب

 ذلك ك ، النسيب األماف ظبة توفر اليت التنويع ميزة ىي للمستثمرين احملافظ من النوع يوفرىا  ىذا اليت اؼبزايا

: 2 كىي زكايا ثالث من ذلك ك جيدا، منوعة تنويعا العادة يف تكوف الدكلية احملفظ ألف
. كذلك ألهنا تتكوف من تشكيلة جيدة من األصوؿ اؼبالية :تنويع األصول  -

 .دكؿ عدة يف مالية أصوؿ على موزعا يكوف احملفظة اؼباؿ رأس ألف:الجغرافي التنويع -
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تقيم هبا ىذه  اليت العمالت أيضا تتنوع احملفظة، ألصوؿ اعبغرايف التنويع بسبب إذ:العمالت تنويع -
 .األصوؿ

: 1كيبكن تقسيم احملافظ االستثمارية الدكلية إذل األنواع التالية 
 كىي عبارة عن صناديق استثمارية مشًتكة (:The portfolios General)المحافظ العـامة  -4-1

ذات نسب ؿبددة سلفا تطرح لالكتتاب العاـ كتكوف ىذه الصناديق مفتوحة أك مغلقة فإذا كانت مفتوحة 
فيكوف طرحها إذل االكتتاب العاـ مستمرا كمفتوحا أما يف حالة الصناديق اؼبقفلة فتطرح للجمهور كلفًتة 

 .ؿبددة تغلق بعدىا 

كىي احملافظ اليت تتكوف كفق رغبات (: The portfolios special) المحافظ الخاصة  -4-2
أشخاص معينة أك ىي يف الواقع ملك كإدارة أصحاهبا أك بإدارة شركة مالية متخصصة كيبكن تقسيم ىذا 

 : النوع إذل قسمُت 

كىي عبارة عن احملافظ اليت تتكوف من :(The portfolios monetary) المحافظ النقدية - أ
عدد زل العمالت األجنبية كيبكن أف تكوف مزهبا من كدائع أك شهادات إيداع كيفضل أف ال يقل رأس ماؿ 

 . دكالر 100.000ىذه احملفظة 

 كىي احملفظة اؼبركبة من مزيج من  :(The portfolios compound)المحافظ المركبة  - ب
العمالت األجنبية كاألكراؽ اؼبالية اؼبختلفة من ـبتلف األسواؽ اؼبالية كسوؽ نيويورؾ أك سوؽ طوكيو 

. باإلضافة لألكراؽ اؼبالية احمللية كبفضل أف ال يقل رأس اؼباؿ ىذه احملفظة عن مليوف دكالر
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تكـوين المحفظة االستثمارية : المطلب الثاني 
يسعى اؼبستثمر أك مدير احملفظة إذل تكوين احملفظة االستثمارية اليت تتوافق مع ميوالتو كاذباىاتو، 

كمن أجل بنائها كتكوينها، ينبغي على اؼبستثمر أف يأخذ بعُت االعتبار ببعض احملددات كالقيود كالسياسات 
 .

 محددات تكوين المحفظة االستثمارية   -1

ىناؾ ؾبموعة من احملددات اؼبتداخلة اليت تلعب دكرا كبَت ا يف التأثَت على فاعلية تكوين ؿبفظة 
:  1االستثمار،كيبكن تتناكؽبا كما يأيت

 (: Growth)النمو  -1-1

إف النمو ىو اؼبعدؿ اؼبتزايد  فيو األصوؿ اؼبالية خالؿ فًتة زمنية من االستثمار،فإذا كاف اؼبستثمر يرغب 
 .باغبصوؿ على معدؿ مبو ثابت كمستقر ،فقد يورل االىتماـ باالستثمار باألكراؽ  اؼبالية قصَتة األجل 

 أما إذا كاف يرغب باغبصوؿ على معدؿ مبو عارل خالؿ مدة من الوقت ، فعليو االستثمار باألكراؽ 
 .اؼبالية طويلة األجل أك يف صناديق االستثمار 

                                                                                  (:Return) العائد -1-2
كىو الفائدة أك الربح على  السهم الذم وبصل عليو اؼبستثمر من جراء استثماراتو يف األكراؽ 

 .اؼبالية كأنبية العائد زبتلف من فرد إذل أخر حسب احتياجاتو 

 (:Risk)المخاطرة  -1-3

تعترب اؼبخاطرة ؿبددا مهما لالستثمار ، فدرجة اؼبخاطرة اليت يتحملها اؼبستثمر زبتلف من فرد إذل 
آخر،فاؼبستثمركف احملافظوف سوؼ يبحثوف عن فرص استثمارية تقدـ ؽبم بعض اإلجراءات اآلمنة للسيطرة 

أك اؼبستثمركف الذين يرغبوف يف ربمل ـباطر عالية .على عوائدىم ، مثل سندات التوفَت اػبارل من اػباطرة 
 . كما ىو اغباؿ باالستثمارات يف العقود اآلجلة أك اػبيارات 

سوؼ يتغَت خالؿ فًتة االستثمار، ككذلك (النمو ،كالعائد، كاؼبخاطرة )إف صبيع احملددات أعاله 
تتطلب دراستها كأخذىا بنظر االعتبار عند بناء أك تكوين احملفظة االستثمارية ، لكي يكوف قرار االستثمار 

. مبنيا علي أسس صحيحة لتجنب ـباطرة االستثمار كربقيق عوائد مناسبة 
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: ضوابط وقيود تكوين المحافظ االستثمارية -2

وبتاج مدير احملفظة االستثمارية حىت ينمكن من التسيَت اغبسن ؽبذه احملفظة ، إذل ربديد مسبق لقيود 
عدة أك ضوابط يقـو دبناقشتها مع صاحب احملفظة حىت تأيت احملفظة مطابقة سباما لرغباتو كاحتياجاتو ، 

: كيبكن ربديد ىذه الضوابط كالقيود فيما يلي 
   :ضوابط وقيود زمنية  -2-1

الذم يرغب صاحب احملفظة االستمرار فيو  (قصَت ، متوسط، طويل) يقصد بالقيود الزمنية اؼبدل الزمٍت
مستثمرا ألموالو،حيث كلما زادت مدة االستثمار كلما اتسع مدل اغبركة أماـ مدير احملفظة،كلما كاف 

 .قادرا على القياـ بعمليات التنويع كالتوزيع لألكراؽ اؼبالية اليت ستحتويها بشكل سليم أك أكثر فعالية

 :ضوابط وقيود رأسمالية  -2-2

كىي تتصل بكمية األمواؿ اؼبتاحة ؼبدير احملفظة كاليت يتم من خالؽبا شراء كحيازة األكراؽ اؼبالية كتكوين 
التوليفة أك اؼبزيج اؼبناسب من األكراؽ اؼبالية ، حيث كلما كانت األمواؿ كاؼبوارد اؼبالية اؼبتاحة ؼبدير احملفظة 

 .كثَتا كلما كانت قدرتو على الشراء أك سبويل شراء مزيج مناسب من األكراؽ اؼبالية  أكرب كأكثر توافقا 

 :ضوابط وقيود الحاجة إلى تسييل المحفظة  -2-3

حيث كثَتا ما يضع صاحب احملفظة قيدا على مدير احملفظة ، يف شكل إمكانية تسييل احملفظة 
بالكامل، أك جانب كبَت منها كبشكل فجائي ، أك يف األجل القصَت العتبارات معينة ، فبا هبعل مدير 

 (أسهم ، سندات ، صكوؾ سريعة التداكؿ عليها يف البورصة)احملفظة يتخَت أنواعا معينة من األكراؽ اؼبالية 
 .اليت ربقق لو اؽبدؼ كال ىبتار أنواعا أخرل من األكراؽ اليت ال تتواقف مع ىذا القيد 

 :ضوابط وقيود ضريبية والتزاميو  -2-4

كثَتا ما تعرض قوانُت أك تشريعات ، مزايا كإعفاءات ضريبية معينة ألكراؽ مالية معينة أك لشركات 
بثاهتا،أك مناطق جغرافية ؿبددة ، أك ألنشطة ذات طابع خاص ، كقد تكوف ىذه اإلعفاءات لفًتات زمنية 

كمن مث يكوف مدير االستثمار يف البورصة على علم . منصوص عليها ، نظَت ربقيق شرط من الشركط
 .كمعرفة هبذا كلو كما ىو اؼبطلوب دبراعاتو عند تكوين ؿبفظة األكراؽ اؼبالية من ىذه األكراؽ

 :ضوابط وقيود المخاطر واألخطار -2-5
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تتنوع كزبتلف درجة ربمل كتقبل اػبطر من فرد إذل آخر ، كمن مستثمر إذل آخر ، كمن مث فإف 
استعداد الفرد اؼبستثمر للحصوؿ على عائد مرتفع  يعٍت يف اللحظة ذاهتا استعداده لتحمل ـباطر مرتفعة 

 .مقابل اغبصوؿ على ىذا العائد 

:                                                                                  ضوابط وقيود نفسية ومعنوية  -2-6
إف ميوؿ كرغبات كاحتياجات األفراد ، كاذباىاهتم االستثمارية كقراراهتم تتأثر باؼبيوؿ كالنوازع العاطفية 

. كتفضيالت كل منهم، كاليت تتدخل ؾبموعة من العوامل النفسية كاؼبعنوية يف تشكيلها

: األنماط السياسية المتبعة في تكوين المحفظة - 3
إف مبط السياسة اليت يتبناىا مدير احملفظة يف إدارة ؿبفظتو متأثر حتما على تشكيلة أصوؽبا، أما 

:  السياسات اؼبتعارؼ عليها من رجاؿ األعماؿ يف ؾباؿ تكوين احملافظ فهي 
 :سياسة المخاطرة أو السياسة الهجومية  -3-1

فهو يفضل .ىذه السياسة يتوجو إليها اؼبستثمر اؼبضارب ألف ىدفو األساس ىو ربقيق أقصى عائد 
عنصر الرحبية عن عنصر األماف، كمنو فإف اىتمامو ينصب على األرباح الناذبة عن تقلبات أسعار 

. األكراؽ اؼبالية اؼبشكلة للمحفظة ، كيطلق على ىذا النوع من احملافظ ؿبافظ رأس اؼباؿ
أما عن األدكات االستثمارية اؼبناسبة ؽبذا النوع من احملافظ فهي األسهم العادية حيث تشكل حوارل 

. 1 من قيمة احملفظة %90 إذل 80%
: السياسات المتحفظة أو الدفاعية  -3-2

هتدؼ ىذه السياسة لكسب أرباح شبو ثابتة بقليل من اؼبخاطر، كلذلك يعتمد يف الدرجة األكذل على 
كاألسهم اؼبختارة حيث ال ـباطرة هبا كاف معدؿ الفائدة ؿبدد كالعائد ثابت ككما ىو معركؼ  السندات

يبكن أف ربتوم احملفظة على أسهم الشركات الكبَتة الراسخة اؼبستقرة، حيث إف ىذه الشركات ال تتأثر 
كيفضل تطبيق ىذه . كثَتا يف التغَتات االقتصادية كتقلبات أسواؽ اؼباؿ كخصوصا سوؽ األكراؽ اؼبالية

السياسة عندما يكوف االقتصاد يف حالة كساد كركود حيث أف أسهم الشركات الكبَتة القوية يكوف تأثرىا 
. 2قليال بالتغَتات االقتصادية لذا سيكوف ىبوط أسعارىا أقل بكثَت من اؽببوط أسعار الشركات النامية

                                                 

. 227السيد متورل عبد القادر، مرجع سابق ،ص  - 1

. 24غازم فالح اؼبومٍت ،مرجع سابق،ص - 2
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:                                                         (الدفاعية- الهجومية )السياسة المتوازنة  -3-3
تعترب ىذه السياسة كسطا بُت النمطُت السابقُت ، كيتبناىا غالبية اؼبستثمرين الذين يراعوف ربقيق 

استقرار نسيب يف ؿبافظهم يؤمن ؽبم جٍت عوائد معقولة بقبوؿ مستويات معقولة من 
اؼبخاطرة،كبذلك يوزعوف رأظباؿ احملفظة على أدكات استثمارية منوعة بكيفية ربق للمحفظة حدا 

أدسل من الدخل الثابت ، مع ترؾ الفرصة مفتوحة أيضا عبٍت أرباح رأظبالية مىت الحت فرصة 
 .1مناسبة لذلك

إدارة المحفظة االستثمارية  : المطلب الثالث 
إف إدارة احملفظة ىي عبارة عن إدارة األمواؿ ،أم توظيفها هبدؼ تعظيم ثركة اؼبستثمرين بواسطة 

إف مهمة إدارة احملفظة من األعماؿ الكبَتة كقراراهتا من .اختيار أدكات استثمارية تتالئم مع أىداؼ اؼبستثمر
األنبية كوهنا اؼبعنية يف اختيار التوقيت الالـز الزباذ قرار البيع كالشراء دبا يؤدم إذل ربقيق أىداؼ احملفظة 
.  كتنجم عن ىذه القرارات اختيار اؼبالئم من األدكات االستثمارية كضمها إذل احملفظة أك بيعها من احملفظة 

 (Foundations of portfolio management)   أسس إدارة المحفظة -1

ىبتار اؼبستثمر ؿبفظتو دبا ينسجم كاحتياجاتو ،يف إطار الًتكيز على العائد األفضل عند مستول   
كلتحقيق ىذا اؼببدأ ، فإف .معُت من اؼبخاطرة ،كزبفيضها عند أدسل مستول مرغب من قبل اؼبستثمر 

: 2للمحفظة أسس إلدارهتا ؼبقابلة األىداؼ اليت يسعى إليها مدير احملفظة كعلى كفق اآليت
 :(The planning )التخطيط  -2

يتطلب التخطيط للمحفظة ربديد األىداؼ بوضوح إلمكانية اغبد من اؼبخاطر احملتملة،إذ أف 
عليو .االختيار العشوائي ؼبكونات احملفظة يعرض اؼبستثمر إذل صعوبات تًتؾ أثارىا على رأس اؼباؿ اؼبستثمر 

 .تتطلب احملفظة التفكَت كهتيئة قائمة باألكراؽ اؼبالية كبدائل متاحة تنسجم كأىداؼ اؼبستثمر 

 :(The timing)التوقيت   -1-1

                                                 

. 80زياد رمضاف،مرجع سابق، ص - 1

 .195-194أرشد فؤاد التميمي ،أسامة عزمي سالـ، مرجع سابق، ص - 2



 االستثًار االجنبي غير انًباشر:انفصم انثاني
 

-134- 
 

تتحرؾ األسعار يف سوؽ األكراؽ اؼبالية نتيجة لتأثرىا باؼبناخ االقتصادم كالسياسي للبلد اؼبعٍت،فتتقلب 
األسعار دبعدالت ذبعل من الصعوبة على اؼبستثمر أف يشًتم باستمرار بأدسل األسعار كالبيع بالسعر األعلى 

لذا فإف دراسة السوؽ كاحتماالت نشاطو يساعد اؼبستثمر بتوقيت دخولو إذل السوؽ أك اػبركج منو .
.  ،كذبنب الفورات غَت اؼبربرة يف األسعار

 (:the reservation and prudence) التحفظ والتعقل -1-2

 هبب أف يكوف ىناؾ سلوؾ استثمارم متزف عند إعداد كبناء ؿبفظة األكراؽ اؼبالية ، طبقا ؼببدأ 
فاؼبستثمر الذم يدير ؿبفظة عليو أف وبدد اؼبستويات اؼبرغوبة من اؼبخاطر احملتملة ذبنبا لألحداث . اؼبنفعة 

غَت اؼبتوقعة ،اليت قد يؤثر برأس ماؿ احملفظة  
  (:The supervision and follow-up) اإلشراف والمتابعة  -1-3

إف ربركات األسعار السوقية بصورة مستمرة كعدـ االستقرار النسيب هبا ، تدعو مدير احملفظة أف 
يقـو دبراجعة دكرية كإشراؼ مباشر ؼبوقف مكونات ؿبفظتو ، إذ أف إسًتاتيجية الشراء كاالحتفاظ دكف 

                                .                متابعة كإشراؼ على ظركؼ السوؽ يعرض احملفظة إذل اػبسائر ، اليت قد تطوؿ رأس اؼباؿ اؼبستثمر 
 (:Portfolio Management Methods)طرق إدارة المحفظة -  2

: 1يبكن للمستثمر اختيار إحدل الطرؽ التالية لتسيَت ؿبفظتو اؼبالية 
  (:The direct management)اإلدارة المباشرة  -2-1

ىذا النوع يقـو بو مالك احملفظة ، كيصبح معقدا إذا كانت السوؽ متطورة كيتداكؿ فيها العديد من 
األكراؽ اؼبالية،ألنو يف ىذه اغبالة يتطلب لتسيَت احملفظة الوقت كالوسائل الالزمة ؼبتابعة تطور األسعار 

 .كالقياـ بعمليات الشراء كالبيع كإصدار األكامر

                                       (:The Management by proxy)اإلدارة بالوكالة  -2-2

يف ىذا النوع من التسيَت يقـو اؼبستثمر بتوكيل شخص كسيط للقياـ بتسيَت احملفظة              
غبساب اؼبالك ، ىذا الوسيط يتمثل يف البورصة ، أك بنك معُت أك مسَت ؿبفظة، ىذه الوكالة ىذه 
الوكالة تكوف يف شكل عقد وبدد فيو بدقة ؾباؿ تطبق التسيَت كربديد مسؤكليات األفراد اؼبتعاقدة ، 

 .ككيفية تسديد مستحقات اؼبسَت 

                                                 

 .220عصراف جالؿ عصراف، مرجع سابق، ص  - 1
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 (:the collective management)اإلدارة الجماعية  -2-3

يتم ىذا التسيَت عن طريق ىيئات التوظيف اعبماعي لألكراؽ اؼبالية، حيث أف التنوع الكبَت لشركات  
االستثمار ذات رأس ماؿ متغَت كالصناديق اعبماعية للتوظيف يسمح بتكوين ؿبافظ جيدة ؽبيئات التوظيف 

 . اعبماعي لألكراؽ اؼبالية كاليت تتكيف مع حاجات اؼبستثمرين 
 Investment portfolio management)إستراتيجية إدارة محافظ االستثمار- 3

strategy:) 
 :1يتبع يف إدارة احملفظة نوعاف رئيسياف من االسًتاتيجيات ىي اإلدارة الفعالة كاإلدارة السلبية 

 Passive management of portfolio) اإلدارة السلبية لمحفظة االستثمار -3-1

investment) 

كتتضمن اإلدارة السلبية للمحفظة إسًتاتيجية شراء األصل كحيازتو كيشًتط يف السوؽ الذم يتبع بشأنو 
تلك اإلسًتاتيجية شرطي الكفاءة كذبانس التوقعات حيث انو يف ظل كفاءة السوؽ تكوف األصوؿ مسعرة 
بصورة صحيحة كبالتارل ال يوجد دافع للتعامل على ىذه األصوؿ بطريقة فعالة، كما أنو يف حالة ذبانس 

توقعات اؼبستثمرين بشأف العوائد على األصوؿ كاؼبخاطر كاحملفظة السوقية فإنو أيضا لن تكوف ىناؾ حاجة 
للتعامل بطريقة فعالة حيث سيكوف اؼبستثمر مقتنعا حبيازة بعض التوليفات من األصوؿ خالية اؼبخاطرة 

كاحملفظة السوقية كىو اؼبستثمر الفعاؿ الذم ال يسعى إذل ضرب السوؽ إذا كانت تسمح لو ؿبفظتو 
 . دبواجهة التزاماتو 

 The effective management of investment)اإلدارة الفعالة لمحفظة االستثمار -3-2

portfolio) 

كتتضمن اإلدارة الفعالة للمحفظة إجراء تعديالت جوىرية عليها كال يعتقد مدير تلك احملفظة 
أف السوؽ وبقق شرط الكفاءة بل يرل أف األصوؿ اؼبالية مسعرة بطريقة سلمية غَت سليمة فبا يؤدم 

كذلك يعتقد مدير احملفظة  (حىت بعد التعديل ضد اؼبخاطرة كتكاليف اؼبعامالت )إذل عوائد فائضة 
أنو يوجد عدـ ذبانس يف التوقعات حوؿ العوائد كاؼبخاطرة،كيعتقد أنو لديو تقديرات أفضل من السوؽ 

 .حوؿ اؼبخاطرة كالعوائد اغبقيقية لألصوؿ 
                                                 

. 230السيد متورل عبد القادر، مرجع سابق ،ص  - 1
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 (:portfolio management measurement) قياس إدارة المحفظة -4

 :تصنيف أداء مدير المحفظة  -4-1

بتصنيف أداء مدير احملفظة ألف القرار االستثمارم دائما لو عالقة مباشرة مع صاحب القرار كقدرتو 
كيتم تصنيف أداء مدير احملفظة بواسطة خط السوؽ ، .على ربمل اؼبخاطرة يف حالة زيادة العائد اؼبتوقع

: كيبكن تصنيف أداء مدير احملفظة على النحو التارل 
يكوف أداء مدير احملفظة االستثمارية جيد عندما يكوف العائد للمحفظة أعلى من خط :  أداء جيد -

 .السوؽ

 يكوف أداء مدير احملفظة االستثمارية مقبوؿ عندما يكوف العائد للمحفظة على خط :أداء مقبول  -
 .  السوؽ

 يكوف أداء مدير احملفظة االستثمارية غَت مقبوؿ عندما يكوف عائد للمحفظة ربت :أداء غير مقبول -
 . خط السوؽ

: كيبكن توضيح ذلك بالشكل التارل
تصنيف أداء احملفظة  : (2-2)الشكل رقم 

 
 
 
 

 

: نالحظ من الشكل أف 
  نعتربه جيدا ألنو يفوؽ متوسط العائد على السوؽ كيقع أعلى من خط السوؽ، كقد (أ)أداء احملفظة

 .حقق أعلى عائد كىو ع أ كدبخاطرة خ أ
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 ج
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. 223،ص2009غازي فالح المومني ،إدارة المحافظ االستثمارية الحديثة،دار المناىج ،عمان،:المصدر
.223،ص2009  
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  فهو مقبوؿ حيث تقع ىذه احملفظة على خط السوؽ أم إف معدؿ عائد  (ب)أما أداء احملفظة
احملفظة يساكم معدؿ عائد السوؽ عند مستول اؼبخاطرة يف ب أم أف احملفظة ب حققت عوائد 

 .ع ب دبخاطرة معقولة كىي خ ب

  فهو غَت مقبوؿ لسبب أف عوائد ىذه احملفظة ب قد حققت عوائد ع ب  (ج)أما أداء احملفظة
 .كاحملفظة ج حققت عوائد ع ج كلكن بأقل ـباطرة كىي خ ب بدؿ خ ج 

  قبد أف احملفظة ب قد حققت عوائد ع ب كاحملفظة ج  (ج)كاحملفظة  (ب)إذا قارنا احملفظة
كىو يدؿ على أف مدير احملفظة . حققت عوائد ع ج كلكن بأقل ـباطرة كىي خ ب بدؿ خ ج 

ب قد كانت قراراتو أكثر صحة كدقة ، كتأثَت ىذه القرارات على ربقيق عوائد مالية كاليت تسمى 
 .  التوقيت ، كاالختيار الصحيح : بتأثَت اإلدارة كاليت تعتمد على عاملُت كنبا 
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محدداتو ودوافعو، واتجاىاتو )االستثمار األجنبي غير المباشر : المبحث الرابع 
 (الحديثة

بالرغم من ؿباكلة العديد من الدكؿ التوفيق بُت تدفقات االستثمارات الدكلية كدفع عجلة النمو 
االقتصادم إال أف ذلك دل ىبلوا من حدكث أزمات اليت ضربت اقتصادياهتا، كنتيجة لكوف االستثمار 

األجنيب غَت اؼبباشر نوع من االستثمار الدكرل فإنو ىو اآلخر على غرار األنواع األخرل ربكمو ؾبموعة من 
 . احملددات كالدكافع

محددات االستثمار األجنبي غير المباشر  : المطلب األول 
 يعتمد احمللية، األسواؽ كبو األجنيب اؼبستثمر كتوجو األجنبية األمواؿ رؤكس جذب على الدكؿ قدرة إف

 كالسّيما ، الدكلية األمواؿ رؤكس يف التدفقات لتلك احملرؾ تعدّ  اليت كاحملددات العوامل من على ؾبموعة

 من نوعُت كتوجد ، العربية للدكؿ اؼبالية األسواؽ ككذلك الناشئة األسواؽ كبو األمواؿ األجنبية تدفق

: كىي كما يلي احملددات ك العوامل
 (:the internal factors) (عوامل الدفع)العوامل الداخلية  -1

 ، األجنيب اؼبستثمر جذب على تشجع أف شأهنا من كاليت البلداف داخل العوامل من ؾبموعة كتشمل
سوؽ األكراؽ  هبيكل تتعلق ما كمنها ، الكلية االقتصادية بالسياسات تتعلق عوامل : ؾبموعتُت كتنقسم إذل

. اؼبالية
 (:the macro-economic policy)السياسة االقتصادية الكلية  -1-1

تتمثل السياسة االقتصادية الكلية يف معدؿ النمو االقتصادم كاغبوافز الضريبية كسعر الصرؼ كبعض 
 .العوامل االقتصادية األخرل

                                                      (:the Economic growth) النمو االقتصادي -1-1-1
إف اإلصالحات االقتصادية كالتشريعات اؼبشجعة على االستثمار يف ؿبفظة األكراؽ اؼبالية كسائر 

االستثمارات اؼبباشرة سوؼ تؤدم بالتأكيد إذل خلق مناخ موات للمستثمرين األجانب ألف النمو 
االقتصادم يؤدم إذل مبو يف أرباح اؼبشركعات كاذل زبفيض لعالكات اػبطر كؼبعدالت االحتساب 

  1.بالقيمة اغبالية
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 (:tax incentives  the)الحوافز الضريبية  -1-1-2

لقد استخدمت غالبية الدكؿ اغبوافز الضريبية لتشجيع االستثمار األجنيب، سواء بتخفيض نسبة الضريبة 
أك اإلعفاء الكامل منها، كذلك اذبهت ىذه السياسات إذل إجراء التخفيف من القيود اؼبفركضة على 

عبذب  %100اؼبلكية، بتخفيف اإلجراءات كتبسيطها كالسماح لألجانب بالتملك للمشركعات بنسبة 
 .1االستثمارات األجنبية

  (:Exchange rate)سعر الصرف  -1-1-3

يعترب سعر الصرؼ حافزا جيدا لالستثمار األجنيب ،حيث يزداد نصيب الدكلة من االستثمار اعبانيب 
غَت اؼبباشر عندما تكوف عملة الدكلة اؼبضيفة ضعيفة نسبيا باؼبقارنة بعملة الدكلة األـ اليت ينتهي إليها 

اؼبستثمر األجنيب سواء كاف شركة أك فرد، كذلك ألف زبفيض عملة الدكلة اؼبضيفة يؤثر باإلهباب على تدفق 
االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر ، فتخفيض قيمة العملة ىبفض من تكاليف االستثمار إذا ما قورنت 

 . بالتكاليف يف الدكلة األـ فبا هبعل االستثمار أكثر رحبية للمستثمر 

 (:Economic Factors) العوامل االقتصادية -2

إف من أىم العوامل االقتصادية اليت تؤثر نصيب الدكلة من االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر، الناتج 
الوطٍت اإلصبارل ، معدالت النمو ، مستول التضخم ،أسعار الفائدة، ىيكل اعبهاز اؼبصريف، حيث سبثل 
ىذه العوامل أنبية كربل يف ازباذ القرارات االستثمارية بالنسبة للمستثمرين األجانب، حيث كلما زادت 

 .القوة االقتصادية لدكلة ما كلما جعلها ذلك موقعا مرغوبا من قبل اؼبستثمرين

 (:fiscal and monetary policy)السياسة المالية والنقدية  -3

 اذبهت الدكؿ إذل ربرير القطاع اؼبصريف كإجراء الكثَت من اإلصالحات اؼبالية كالنقدية  دبا ييسر حركة 
رؤكس األمواؿ كإلغاء القيود اؼبفركضة على ربويل األرباح إذل اػبارج ، كذلك من أجل جذب رؤكس األمواؿ 

كذلك اذبهت الدكؿ إذل ربرير أسواؽ اؼباؿ كتقدصل حوافز تشجيعية للعمل فيها، للدفع . األجنبية لالستثمار
هبذه األسواؽ كبو النمو كالتفاعل مع األسواؽ الدكلية اؼبختلفة، كجذب رؤكس األمواؿ لالستثمار يف ؿبافظ 
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األكراؽ اؼبالية، حىت يبكن التوفَت الالـز للمشركعات االستثمارية ، كمن ىذه اغبوافز منح حرية ربويل أرباح 
 .1حافظة األكراؽ اؼبالية إذل اػبارج دكف قيود

 ىيكل سوق رأس المال(capital market structure): 

إف كجود إطار تنظيمي تشريعي وبكم كينظم أنشطة االستثمار يف سوؽ اؼباؿ من العوامل اؽبامة 
اؼبؤثرة كاحملددة الذباىاتو ، كلكي يكوف اإلطار التشريعي جاذبا لالستثمارات األجنبية غَت اؼبباشرة البد 

من توافره على قانوف موحد لالستثمار يتمتع بالوضوح كالشفافية كيتوافق مع التنظيمات الدكلية ككذا 
. كجود ضمانات كافية غبماية اؼبستثمر من أنواع معينة من اؼبخاطر

 (:The external factors )(الدفع عوامل) الخارجية العوامل- 2

 كاليت اػبارج يف العامة االستثمارية بالبيئة ترتبط اليت العوامل من ؾبموعة اػبارجية العوامل تتضمن

: ىي العوامل ىذه كاىم ، اؼبضيفة الدكلة سيطرة خارج فهي ، احمللية األسواؽ كبو توجو اؼبستثمر
  (:The Economic cycles)االقتصادية  الدورات -1-

 البفاض حدكث مع اغباالت بعض تًتافق يف كاليت اؼبتقدمة الدكؿ يف ربدث إف الدكرات االقتصادية اليت

 البحث إذل الدكؿ تلك يف اؼبستثمرين يدفع فبا ، األجل كالطويلة كاؼبتوسطة القصَتة الفائدة يف معدالت

 معدالت أك الفائدة معدالت تكوف عندما إذ أنو .أمواؽبم لتوظيف مرتفعة عوائد ذات فرص بديلة عن

 ىذا سيدفع ذلك فاف ، للمستثمر احمللية اؼبالية األكراؽ يف منها أكثر األجنبية األكراؽ اؼبالية على العوائد

 السائدة الفائدة معدالت تعد إذ .األجنبية للدكؿ اؼبالية اؼبوجودات يف أموالو لالستثمار توجيو إذل األخَت

 كىي اغبقيقية الفائدة معدالت يف الزيادة إف إذ ، مرتفعة فائدة دبعدالت تتمتع اليت الدكؿ أىم ؿبددات

البيئة  إف كما ،(األجنيب اؼباؿ ذبذب رأس سوؼ )اؼبتوقع التضخم معدؿ مع تتكيف اؼبعدالت اليت
 لزيادة األساسية احملددات دبثابة كانت اؼبتحدة الواليات يف سيما كال الصناعية الدكؿ يف االنكماشية

 .2احملفظة يف االستثمار سيما كال النامية الدكؿ إذل اػباصة األمواؿ تدفقات رؤكس

 :التكامل إلى المالية األسواق  اتجاه -2-
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إف اذباىات التكامل االقتصادم كتشكيل التكتالت االقتصادية ، كانتهاج ىذه التكتالت سياسة ربرير 
التجارة كاالستثمار ، ؿباكلة لتفعيل ىذه التكتالت يف ظل اؼبنافسة الدكلية،كقد زادت أنبية التكتالت عقب 
توقيع اتفاقيات جولة أكرجوام  للجنة اعبات، كىو ما أدل إذل زيادة اؼبنافسة يف األسواؽ الدكلية كالتسابق 

ككما أف تطور األسواؽ اؼبالية كتكاملها ، مع ارتفاع رظبلة .على جذب اؼبزيد من االستثمارات األجنبية
األسواؽ يف العادل أدل إذل اتساع أسواؽ اؼباؿ ، كذلك بوصوؿ اػبدمات اؼبالية كاؼبصرفية إذل األسواؽ 

اؼبالية مرحلة انتشار كاتساع  الدكلية اؼبختلفة ، كمن مث زيادة نشاط اؼبضاربات اؼبالية، كدخوؿ االستثمارات
أكرب ، حيث مكنت كثَت من األفراد من االستثمار اؼبارل يف شبكة البورصات العاؼبية بسهولة، كمن مث 

تكوين مدخرات عاؼبية تتفاعل يوميا داخل ىذه البورصات ، كىو ما جعل نشاط اؼبضاربات اؼبالية لو أنبية 
.     1كبَتة لالقتصاديات الدكلية، كأصبحت البورصات مركز ثقل لو أنبية

 :االتجاه نحو االستثمار في األسواق العالمية  -

 فقد االستثمار ؾباؿ يف اغبديثة االذباىات أىم احد العاؼبية األسواؽ يف االستثمار كبو االذباه إف 

 يف ؿبصور اؼبستثمر يعد كدل ـبتلفة دكؿ يف تقع مالية أسواؽ يف اليـو مدار على االستثمار ظهرت فرصة
 كتقليل العائد زيادة فرصة للمستثمرين أتاح سريعا مبوا األجنبية اؼباؿ أسواؽ شهدت إذ ، فقط السوؽ احمللي

.  2الدكرل االستثمار خالؿ اؼبخاطرة من
 
 

دوافع االستثمار األجنبي غير المباشر  : المطلب الثاني 
ىناؾ العديد من الدكافع اليت من شأهنا قياـ كنشأة االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر، كمن أىم ىذه 

. الدكافع، االستفادة من مزايا التنويع الدكرل باإلضافة إذل اؼبضاربة
 : االستفادة من مزايا التنويع الدولي  -1

األكذل تتمثل يف : يسعى اؼبستثمر األجنيب من االستثمارات الدكلية إذل ربقيق غايتُت أساسيتُت نبا 
حبثو عن قيم أجنبية توفر مردكدية أعلى من تلك اليت يبكنو اغبصوؿ عليها فيما لو اقتصر ؿبتول ؿبفظتو 

أما الثانية فًتتبط بتقليص إصبارل اػبطر الذم تعرض لو احملفظة، كىي تتحق عرب . على أكراؽ مالية ؿبلية
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إذ أنو كلو ربقق التنويع اؼبطلوب حملفظة األكراؽ اؼبالية احمللية، فإف .التنويع الدكرل ؼبكونات احملفظة اؼبذكورة
فإضافة قيم أجنبية . ذلك ال يبكن أف يؤدم إذل إزالة اػبطر طاؼبا أف االستثمار ينحصر يف مركز مارل كاحد

، حىت كلو كانت عرضة ػبطر مرتفع، إذل ؿبفظة األكراؽ مالية ؿبلية يؤدم بالتأكيد إذل تقليص اػبطر 
إال أف . اإلصبارل لتلك احملفظة، شريطة أف يكوف االرتباط بُت ىذه القيم األجنبية كالسوؽ احمللي ضعيفا 

ىناؾ كجهات نظر معارضة للتنويع الدكرل ترتكز إذل كوف اػبطر اإلضايف الناجم عن تبدؿ أسعار 
ىذه .الصرؼ،الذم يتعرض لو اؼبستثمر، يبقى أىم نسبيا من تقليص اػبطر اغباصل نتيجة التنويع اؼبذكور

الذريعة تناقضت فعليا مع العديد من الدراسات التجريبية كمن نتائج سياسات التنويع اؼبعتمدة من قبل 
كيالحظ عادة أف خطر احملفظة ، اليت يتنوع تركيبها الدكرل، ىو أدسل .بعض مديرم احملفظات األكراؽ اؼبالية

. 1نسبيا من خطر احملفظات اؼبستثمرة يف أم من األسواؽ الناشئة 
يرجع االىتماـ بنظرية احملفظة كتطبيقاهتا يف ؾباؿ االستثمارات الدكلية إذل الدراسات اليت قاـ هبا 

ؾبموعة من الباحثُت كاليت اعتمدت على ربليل العائد اؼبتوقع كالتباين لذلك العائد، أم أهنا اعتمدت على 
كقد .فكرة ماركوتيز يف شأف التنويع للوقوؼ على اؼبزايا اليت يبكن اغبصوؿ عليها من خالؿ التنويع الدكرل

:  2توصلت ىذه الدراسات إذل اآليت
يبكن ربقيق مكاسب ضخمة من خالؿ التنويع الدكرل سواء من حيث العوائد اؼبتوقعة من احملافظ  -

 .االستثمارية أك من خالؿ االلبفاض يف اؼبخاطر

بفضل التنويع الدكرل يبكن التخلص من اؼبخاطر غَت اؼبنتظمة كاغبد من اؼبخاطر اؼبنتظمة طاؼبا أف  -
معامالت االرتباط بُت الدكؿ اؼبختلفة ال بدد كأف تكوف أقل من الواحد الصحيح ، كبالتارل أصبح 

 .االستثمار الكوشل ىدفا للعديد من اؼبستثمرين سعيا كراء ربقيق التوازف بُت العائد كاؼبخاطر

قد أظهرت الدراسات اؼبختلفة أف معامالت االرتباط بُت أسواؽ اؼبالية الدكلية كانت بالفعل  -
 .منخفضة بسبب اختالؼ اػبصائص السياسية كاالقتصادية لكل منها
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كما أظهرت الدراسات أف اؼبخاطر تتناقص كلما زاد عدد األسهم األجنبية حيث أف درجة ـباطر  -
احملفظة اؼبكونة من أسهم أمريكية، تبلغ ضعف ـباطر احملفظة اؼبماثلة يف اغبجم كاليت تشتمل على 

 .أسهم أجنبية 

أثبتت دراسات أخرل أف التنويع يبكن أف يؤدم إذل زيادة عائد احملفظة دكف أف تزداد ـباطر  -
.  العوائد

  :(speculating) المضاربة -1

تعترب اؼبضاربة ىي الدافع الثاشل من دكافع االستثمار األجنيب يف األسواؽ اؼبالية الناشئة، حيث تتسم 
ىذه األسواؽ بتواضع مستول الكفاءة أك انعدامها، كبالتارل يسعى اؼبستثمر ربقيق أرباح غَت عادية من 

جراء االستثمار يف ىذه األسواؽ خاصة كأف أرباح االستثمار يف األكراؽ اؼبالية معفاة من الضريبة كما ىو 
كيأمل اؼبستثمر األجنيب يف االستثمار يف أحد األسواؽ اؼبالية .اغباؿ يف العديد من األسواؽ اؼبالية الناشئة 

الناشئة اليت تتسم بالبفاض الوعي االستثمارم لدل اؼبستثمر احمللي باإلضافة سبتع السوؽ باإلعفاءات 
الضريبية ، كاإلعفاء الضرييب على أنشطة أسواؽ األكراؽ اؼبالية، باإلضافة إذل سعيو إذل االستثمار يف أحد 

 . 1البلداف اليت تتمتع باستقرار نسيب يف سعر الصرؼ حىت يكوف يف مأمن من ـباطر تغَت سعر الصرؼ
إف اتساع أسواؽ اؼباؿ الدكلية  أدل إذل زيادة نشاط االستثمارات الدكلية، حيث توجهت بصورة كاسعة 

كبو تفضيل اؼبضاربات اؼبالية، لتحقيق األرباح كالبعد قدر اإلمكاف عن االستثمارات طويلة األمد اليت قد 
كفبا ال شك فيو أف مضاربة اؼبستثمر األجنيب يف السوؽ اؼبارل الناشئ مؤداىا ربقيق .2تتعرض فيها للخسارة

خسائر يبٌت هبا اؼبستثمر احمللي ، أك دبعٌت آخر أف األرباح اؽبائلة اليت ربققها اؼبؤسسات األجنبية ، 
كمعظمها صناديق استثمار، تكوف مقابل خسائر يتحملها اؼبستثمر قليل اؼبعرفة كاػبربة بأمور التحليل 

حيث أنو من اؼبعركؼ أف منطق السوؽ ىو ربقيق اؼبعادة الصفرية كدبقتضاىا أف مكاسب . االستثمارم
طرؼ تعادؿ خسائر الطرؼ اآلخر كعليو فإف األرباح غَت العادية اليت وبققها اؼبستثمر األجنيب يف األسواؽ 

. اؼبالية الناشئة من شأهنا انتقاؿ صريح لثركة خارج حدكد اإلقليم 
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كشبة أحد اآلراء اؼبنادية بتشجيع نشأة كتكوين صناديق االستثمار يف األسواؽ اؼبالية الناشئة، حيث يعٍت 
تواجدىا قباح سياسات االستثمار يف بلد ما يف اجتذاب رؤكس األمواؿ األجنبية ،إال أف ىذا الرأم مردكد 
عليو،بأف كجود مثل ىذه الصناديق يف أحد األسواؽ اؼبالية الناشئة يبثل عبء على ىذا السوؽ حيث أف 
ـباطرىا تفوؽ مزاياىا كمن اػبطأ النظر إذل مواردىا على إهنا رؤكس أمواؿ أجنبية قبح السوؽ يف اجتذاهبا، 

حيث أف تلك الصناديق تتعامل يف أسهم ؿبلية ، بغض النظر عن معدالت أداء الشركات اليت تستثمر 
.  فيها،  ككيفية تطوير أداء السوؽ

كللخركج من ىذا اؼبأزؽ، فإف الواليات اؼبتحدة األمريكية استخدمت اؼبعيار الضرييب ؿباكلة منها 
 من %30لتشجيع اؼبستثمر على االستثمار كليس اؼبضاربة ، حيث يقضي اؼبعيار األمريكي بأنو إذا كاف 

األرباح اؼبتولدة، ناذبة عن استثمارات دل تبقى يف حوزة اؼبؤسسة ثالثة أصهر أك أكثر فتفرض عليها ضريبة 
.  1على األرباح اليت ربققها
اتجاىات االستثمار األجنبية ودور الدول العربية في جذب االستثمارات : المطلب الثالث 

الدولية   
تطلبت جهود الدكؿ يف توفَت ضباية االستثمار األجنيب اؼبباشر مد نطاؽ اغبماية إذل استثمارات ؿبفظة 

ففي الدكؿ اؼبتقدمة تضاعف منذ السبعينات، ربرير تدفقات .األكراؽ اؼبالية كزيادة ربرير تدفقات رأس اؼباؿ
. رأس اؼباؿ

: حجم واتجاه االستثمار األجنبي المباشر   -1

لقد تزايد االىتماـ بدراسة سلوؾ كاذباىات االستثمار األجنيب يف العقدين األخَتين نتيجة العوؼبة 
الدكؿ اؼبتقدمة تضاعف منذ السبعينات، ربرير تدفقات  كاالنفتاح االقتصادم  الذم يشهده العادل،ففي

رأس اؼباؿ،بينما يف الدكؿ النامية، كرغم البفاض درجة التحرير اؼبارل بوجو عاـ ، إال أف خطوات التغيَت 
أصبحت أسرع من ذم قبل،كسبكنت بعض الدكؿ النامية من إزالة القيود اؼبفركضة على تدفقات االستثمار 

أماـ اؼبستثمرين األجانب سباما، كما تبنت بعض الدكؿ النامية عملية ربرير حساب رأس اؼباؿ،ىذا باإلضافة 
إذل اتساع نطاؽ ربرير تعامل اؼبواطنُت يف العمالت األجنبية كزيادة اذباىاهتم إذل حيازة كدائع بالعمالت 

كيبُت اعبدكؿ التارل حجم االستثمار األجنيب يف العادل كؾبموعات الدكؿ اؼبتقدمة .األجنبية يف البنوؾ احمللية
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-2008)كالبلداف النامية للوقوؼ على حجم ىذا النوع من االستثمارات كتوجهو خالؿ فًتات الدراسة
2013 .)

االستثمار األجنبي المباشر في العالم ومجموعات الدول المتقدمة والبلدان : (2-2)جدول رقم
 (مليون دوالر)النامية 
 

السنوات 
الدول النامية الدول المتقدمة العالم 

االستثمار األجنبي المباشر االستثمار األجنبي المباشر االستثمار األجنبي المباشر 
الخارج الداخل الخارج الداخل الخارج الداخل 

2008 181883

4 
1999326 1032385 1599317 668758 1999326 

2009 122184

0 
1171240 618595.7 846305.5 532580.1 276664.5 

2010 142225

5 
1467580 703474.1 988769.4 648207.6 420919.4 

2011 170008

2 
1711652 880406.2 1215690 724839.9 422581.8 

2012 133027

3 
1346671 516664.3 852708.4 729449.2 440163.8 

2013 145196

5 
1410810 565625.8 857568.1 778372.4 454066.9 

 (مليون دوالر)منظمة األونكتاد : المصدر
حيث ,يف ضوء استعراض بيانات اعبدكؿ يتضح االذباه العاـ غبجم االستثمار األجنيب اؼبباشر

شهدت بداية فًتة الدراسة ارتفاعا مستمرا يف حجم االستثمارات من كاذل ؾبموعة الدكؿ اؼبتقدمة كالدكؿ 
أما .  بلغ أعلى مستول لو بالنسبة للدكؿ اؼبتقدمة كاذبو بعد ذلك بااللبفاض2011ففي سنة , النامية 

 مليوف 778372.4بالنسبة للدكؿ النامية فقد استمر ارتفاع مستول االستثمار األجنيب الداخل ليبلغ كبو 
يف حُت تشَت البيانات إذل ارتفاع حجم االستثمار األجنيب اؼبباشر اؼبتجو للدكؿ النامية حىت يف .دكالر 

بعض الفًتات اليت شهد العادل ككل البفاضا يف حجم االستثمار األجنيب اؼبباشر كما ىو يف عاـ 
فبا تشَت أف االستثمارات األجنبية متجو كبو الدكؿ النامية كذلك راجع لتحسن اقتصادياهتا كتوفر .2012

. الفرص االستثمارية فيها 
  :حجم واتجاه االستثمار األجنبي غير المباشر  -2
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ازبذت الدكؿ النامية إجراءات عديدة لزيادة استثمارات األجنبية غَت اؼبباشرة،حيث تضمنت 
خفض القيود على التدفقات الرأظبالية خاصة القيود اؼبفركضة على ملكية األجانب من خالؿ االستثمار 

األجنيب، كربرير التدفقات اؼبالية يف حساب رأس اؼباؿ،كعلى ذلك أصبحت االستثمارات األجنبية غَت 
اؼبباشرة يف األسهم بالدكؿ النامية تتضمن بيع كشراء حصص الشركات األجنبية يف سوؽ األسهم احمللية ، 

. كما أصبحت العديد من أسهم منشآت الدكؿ النامية مدرجة بقوائم األسهم يف أسواؽ الدكؿ النامية 
ككما ذبدر اإلشارة أف قاعدة األماف اليت كفرهتا أسعار الصرؼ الثابتة قد اهنارت سباما يف ظل تعوصل 
أسعار الصرؼ ، كقد أصبحت االستثمارات األجنبية خاصة اؼبالية عرضة للعديد من اؼبخاطر نتيجة تقلب 

كاؼبالحظ أف عوامل األماف الدافعة لالستثمار األجنيب إذل البلداف اؼبضيفة أصبحت تدكر . أسعار الصرؼ
حوؿ ؿبور ربرير األسواؽ اؼبالية، دبعٌت إزالة القيود كالعوائق أماـ حركة رأس اؼباؿ الدكرل، مع توفَت األماف لو 

كلكن بقيت االستمارات األجنبية غَت اؼبباشرة يف األسواؽ اؼباؿ العربية .يف حركتو داخل السوؽ الدكلية
ؿبدكدة نسبيا،فقد أظهرت البيانات أف استثمار غَت السعوديُت دبا فيهم اػبليجيُت كالعرب كاألجانب 

 2013اؼبقيمُت كاألجانب عرب اتفاقيات اؼببادلة، أف االستثمار األجنيب يف سوؽ اؼبالية السعودية يف عاـ 
 . رايل مليار 6.08قد سجل صايف تتدفق اهبايب بنحو 

كيف ما يتعلق بسوؽ اؼبارل التونسي فقد سجل االستثمار األجنيب خالؿ الربع األخَت من عاـ 
حيث بلغت قيمة مشًتيات األجانب كبو .  مليوف دينار76.58 صايف تدفق سالب بلغ كبو 2013
 مليوف دينار ، كقد سجل شهر ديسمرب أكرب تدفق 147.72 مليوف دينار قابلها مبيعات بقيمة 71.14

مليوف دينار تونسي،األمر الذم يشَت إذل سهولة 74.08سالب لالستثمار األجنيب يف البورصة بنحو 
كيف ما يتعلق بسوؽ الدكحة فاف تعامالت .خركج اؼبستثمر األجنيب غَت اؼبباشر من األسواؽ اؼبالية

 ، فقد بلغت 2013اؼبستثمرين األجانب يف البورصة حققت تدفق موجب خالؿ الربع األخَت من عاـ 
 قطريرايل مليوف 5834.6 مقابل قيمة مبيعات بنحو رايل مليوف 6750عمليات الشراء بنحو 

1 .
 
 
 
 

                                                 

 .2013, ديسمرب  , النشرة الفصلية لقاعدة بيانات األسواق العربيةصندكؽ النقد العريب،-  1
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: الثاني  خالصة الفصل
من خالؿ ما تطرقنا إليو يف ىذا الفصل، حاكلنا أف نظهر أنبية اعبانب النظرم للدراسة، انطالقا 
من ربديد مفهـو االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر كأنبيتو،باإلضافة إذل ربديد العوامل احملددة يف االستثمار 

عوامل )كاذل عوامل خارجية  (عوامل اعبذب)األجنيب غَت اؼبباشر كاليت يبكن تصنيفها إذل عوامل داخلية 
،باإلضافة إذل دكافع كل من اؼبستثمرين الذين يرغبوف يف التنويع الدكرل الذم وبقق ؽبم عوائد مرتفعة (الدفع

كدرجة خطورة منخفضة، إذل جانب االستفادة من إمكانية اؼبضاربة يف األسواؽ العاؼبية اليت ؽبم أرباح 
.   رأظبالية قد ال يستطيع ربقيقها يف السوؽ احمللية

إف لالستثمارات األجنبية غَت اؼبباشرة اهبابيات كثَتة اقتصاديات الدكؿ اؼبضيفة كعلى سوؽ 
األكراؽ اؼبالية بصفة خاصة، حيث تلعب دكرا ىاما يف تطوير كتنشيط السوؽ من خالؿ زيادة السيولة 

كعمق السوؽ ككذلك عدد األسهم اؼبتداكلة كزيادة يف اإلصدارات اعبديدة، إال أف ىذا النوع من االستثمار 
يبتاز بصعوبة ربكم فيو كضبط إيقاعها، إذ قد تنسحب  ىذه االستثمارات بصورة مفاجئة ، كيف شكل 

موجات بيع نتيجة عدة عوامل  ما يؤثر سلبا يف استقرار سوؽ األكراؽ اؼبالية يف البلد اؼبضيف كما حصل 
كمن أجل توضيح أثار االستثمار األجنيب  غَت اؼبباشر، سنقـو يف الفصل .يف األزمة اؼبالية العاؼبية األخَتة

.اؼبوارل بدراسة قياسية لتوضيح أثار االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر على سوؽ األكراؽ اؼبالية 



 

 

ل
ل

 الفصل الثثثثثااللل
أر سةل تبيييةلاألرل الستلمارل اجنبنلغيرل امباشرل علل أ الل

 سوقل ادألحةلاألألر قل امااية
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 :تمهيد 
 لقد تطرقنا يف الفصل األكؿ إذل اإلطار النظرم لألسواؽ اؼبالية مركزين على سوؽ األكراؽ اؼبالية مع 

عرض ؼبفهـو الكفاءة السوقية يف أسواؽ األكراؽ اؼبالية كأنواعها اؼبختلفة،باإلضافة على ربديد مفهـو 
كأدكات التحليل االستثمارم،أما الفصل الثاشل فقد مت التطرؽ فيو على االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر من 

. خالؿ ربديد مفهومو كدكافعو كؿبدداتو 
بينما يف ىذا الفصل قمنا بالدراسة التطبيقية،حيث مت دراسة أثر االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر 

، باالعتماد على ؾبموعة من (2013- 2008)على أداء سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية خالؿ الفًتة 
األساليب اإلحصائية،كيهدؼ ىذا الفصل إذل اإلؼباـ بكافة اعبوانب النظرية لسوؽ الدكحة لألكراؽ 

اؼبالية،كعرض ألدائو كتطور بعض اؼبؤشرات االقتصادية الكلية، كما سنقـو بدراسة اختبار كفاءة سوؽ 
الدكحة لألكراؽ اؼبالية مستخدما بذلك أىم األساليب اإلحصائية متمثلة يف دراسة استقرارية السالسل 

. الزمنية
كما حاكلنا القياـ بدراسة قياسية ألثر االستثمار األجنيب على أداء السوؽ ، كذلك بداللة مؤشر 

كلتوضيح كل ىذه  .سوؽ الدكحة أم دراسة العالقة بُت االستثمار األجنيب كمؤشر السوؽ كمدل تأثَته فيو
: اؼبفاىيم تطرقنا يف ىذا الفصل إذل ما يلي 

 لألكراؽ اؼبالية  قطر –تقدصل سوؽ الدكحة :اؼببحث األكؿ 
دراسة استقرارية مؤشر سوؽ الدكحة : اؼببحث الثاشل

مبذجة قياسية ؼبؤشر السوؽ بداللة االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر  : اؼببحث الثالث 
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 لألوراق المالية  قطر –تقديم سوق الدوحة :المبحث األول 
  قطر لألوراق المالية –األساس التنظيمي لسوق الدوحة : المطلب األول 

 النشأة  -1

 اؼبتعلق 1995 لسنة 14تأسست سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية عاـ كذلك كفقا للقانوف رقم 
بإنشاء سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية حيث جاء فيو أف سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية تتمتع بالشخصية اؼبعنوية 

اؼبستقلة، كتكوف ؽبا أىلية التصرؼ يف أمواؽبا كإدارهتا كحق التقاضي كيكوف مقرىا الرئيسي مدينة الدكحة 
ـ كمنذ ذلك الوقت تطورت البورصة 1997كبدأت عملها رظبيان يف عاـ  حيث زبضع إلشراؼ الوزير

 .لتصبح كاحده من أىم أسواؽ األسهم يف منطقة اػبليج
، قامت شركة قطر القابضة، كىي الذراع االستثمارم عبهاز قطر لالستثمار، 2009كيف يونيو 

من أجل تشكيل شراكة إسًتاتيجية هبدؼ ربويل سوؽ  NYSE Euronextبتوقيع اتفاقية مع بورصة
 الدكحة لألكراؽ اؼبالية إذل بورصة دكلية كفقان ألعلى اؼبستويات،كما كفرت ىذه الشراكة فرصةن قيمة لبورصة

NYSE   Euronext  كما أُعيدت تسمية السوؽ . يف إثبات كجودىا اؼبهم يف الشرؽ األكسط
حيث سبثل ىذه االتفاقية بداية مرحلة جديدة بالنسبة .لتأخذ اسم بورصة قطر بعد توقيع اتفاقية الشراكة

كقد ساعدت ىذه الشراكة على جعل بورصة قطر سوقان من الطراز العاؼبي كتعزيز مركز الدكحة . لبورصة قطر
لتكوف مركزان ماليان إقليميان حيث هبرم العمل على استحداث منتجات جديدة ليتم تداكؽبا يف البورصة كتعزيز 

 1.اإلمكانيات التكنولوجية كتسهيل إمكانية دخوؿ اؼبستثمرين كاعبهات اؼبصدرة إليها
 ، كانت البورصة قد أسبت عملية الربط مع األسواؽ العاؼبية التابعة لبورصة2010يف هناية سنة 

NYSE Euronext  من خالؿ شبكة بنية التداكؿ التحتية اؼبالية اآلمنة لتساعد على تسهيل دخوؿ 
كتسعى البورصة لتكوف سوقان جاذبة للجهات اؼبصدرة احمللية كاإلقليمية اليت . اؼبستثمرين األجانب إليها

تسعى لزيادة رأظباؽبا ك استقطاب اؼبستثمرين الذين يطمحوف لتداكؿ األكراؽ اؼبالية كمنتجات اؼبشتقات 
،كستكوف البورصة سوقان رائدة يف منطقة ؾبلس التعاكف اػبليجي كسوقان جاذبة للمستثمرين كاعبهات 

ككما ستشكل البورصة أداةن ىاّمة لتعزيز . اؼبصدرة على الصعيد احمللي كيف صبيع أكباء أكركبا كآسيا كأمريكا
                                                 

1 - www.qatarexchange.qa    (28/06/2014مت التصفح يـو )-
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الثركة اؼبستدامة يف دكلة قطر كاؼبنطقة، كما أهنا ستكوف جزءان أساسيان من ىدؼ اغبكومة يف خلق صناعة 
 .عملية للخدمات اؼبالية كسوؽ رأظبالية تنافسية هتدؼ لتنويع االقتصاد القطرم

 (:  The purpose)  األىداف  -2

 :1 األىداؼ التاليةلتحقيقهتدؼ السوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية 
 إتاحة الفرص الستثمار اؼبدخرات كاألمواؿ يف األكراؽ اؼبالية دبا ىبدـ مصلحة االقتصاد الوطٍت -

 .القطرم
العمل على تطوير السوؽ اؼبارل على كبو ىبدـ عمليات التنمية االقتصادية كيساعد يف ربقيق - 

 .أىداؼ السياسة االقتصادية للدكلة
تطوير كترشيد أساليب كإجراءات التعامل باألكراؽ اؼبالية بالسوؽ دبا يكفل سالمة اؼبعامالت - 

 .كدقتها كيسرىا كتوفَت اغبماية للمتعاملُت
تطوير كتنظيم إصدار األكراؽ اؼبالية يف السوؽ األكلية كربديد اؼبتطلبات الواجب توافرىا يف نشرة - 

 .اإلصدار عند طرح األكراؽ اؼبالية لالكتتاب
قيد األكراؽ اؼبالية اعبديدة بالسوؽ، كالتيسَت كالسرعة يف تسييل األمواؿ اؼبستثمرة يف األكراؽ - 

اؼبالية مع ضماف تفاعل عوامل العرض كالطلب هبدؼ ربديد أسعار ىذه األكراؽ، كضباية صغار اؼبستثمرين 
 .من خالؿ ترسيخ أسس التعامل السليم

صبع اؼبعلومات كاإلحصاءات عن األكراؽ اؼبالية اليت هبرم التعامل هبا كنشر التقارير حوؽبا، - 
 .بشرط أف تتناكؿ اؼبعلومات اإلصبالية ال الفردية كالشخصية

 .تقدصل دراسات للمراكز اؼبالية للشركات فبا يساعد اؼبستثمرين عند شراء األكراؽ اؼبالية- 
إجراء الدراسات كتقدصل التوصيات كاؼبقًتحات للجهات الرظبية اؼبختلفة بشأف القوانُت النافذة - 

 .كتعديلها دبا يتالءـ كالتطور الذم تتطلبو السوؽ
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االتصاؿ باألسواؽ اؼبالية يف اعبارة هبدؼ االطالع كتبادؿ اؼبعلومات كاػبربات دبا وبقق مواكبة - 
التقدـ يف أساليب التعامل يف ىذه األسواؽ كيساعد على سرعة تطوير السوؽ اؼبارل القطرم، ككذلك 

 .االنضماـ لعضوية اؼبنظمات كاالربادات العربية كالدكلية ذات العالقة
 .تنظيم إجراءات ربويل كنقل ملكية األكراؽ اؼبالية كتسهيلها كتبسيطها- 
ترسيخ قواعد السلوؾ اؼبهٍت كاؼبراقبة الذاتية كاالنضباط بُت شركات الوساطة كككالئها كالعاملُت - 

 .يف ؾباؿ التعامل باألكراؽ اؼبالية
توفَت تواجد شركات كساطة كككالء مؤىلُت يف السوؽ مع تشجيع تأىيل شركات كككالء جدد - 

. كغَتىم من العاملُت يف سوؽ األكراؽ اؼبالية، هبدؼ رفع كفاءهتم العلمية كالعملية
ضماف إسباـ عملية بيع كشراء األكراؽ اؼبالية يف جو من النزاىة كاغبياد من خالؿ إتباع سياسة - 

اإلفصاح عن معلومات األسهم اؼبتداكلة كنشر كل اؼبعلومات اؼبتوفرة عن شركات اؼبسانبة كتوفَتىا 
. للمتعاملُت

 (:Market members) أعضاء السوق - 3
: 1تشمل عضوية السوؽ كال من

مصرؼ قطر اؼبركزم - 
 كمؤسسات اإلقراض اؼبتخصصة ،البنوؾ اؼبرخص ؽبا بالعمل - 
شركات اؼبسانبة القطرية اليت تطرح أسهمها لالكتتاب العاـ - 
كسطاء األكراؽ اؼبالية لدل السوؽ - 
أم شخص طبيعي أك معنوم تقرر اللجنة قبوؿ عضويتو - 

كيلتـز أعضاء السوؽ بأداء رسـو القيد كرسـو االشًتاؾ السنوية فيها طبقان ؼبا ربدده الالئحة 
الداخلية للسوؽ، حيث يدفع األعضاء رسـو االشًتاؾ السنوية خالؿ مدة ال تتجاكز الشهر، تبدأ اعتباران 
من اليـو األكؿ من كل سنة، كيتم دفع رسـو االشًتاؾ يف السنة األكذل للعضوية على أساس نسبة الفًتة 
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اؼبتبقية من السنة،ككل عضو يتخلف عن دفع الرسـو اؼبستحقة خالؿ اؼبهلة اليت ربددىا اللجنة يتعرض 
.  لدفع غرامة تعادؿ ثالثة أضعاؼ قيمة ىذه الرسـو خبالؼ ما يتعرض لو من مالحظات قانونية

حيث يتوجب على كل شركة كساطة أجنبية ترغب يف اغبصوؿ على العضوية يف السوؽ أف تؤسس 
شركة يف دكلة قطر، على أف يتفق الشكل القانوشل كالتنظيمي ؽبذه الشركة كقانوف الشركات يف دكلة قطر 

باإلضافة إذل استيفاء ىذه الشركة عبميع اؼبتطلبات كالشركط اؼبوضوعة من قبل اللجنة لقبوؿ شركات 
. الوساطة يف السوؽ

 (:Market Management) إدارة السوق -4
تدار السوؽ من خالؿ اللجنة، كيتم تنفيذ قراراهتا من خالؿ اعبهاز التنفيذم للسوؽ يتم تشكيل 

 :اللجنة برئاسة فبثل عن كزارة اؼبالية كاالقتصاد كالتجارة كعضوية كل من
 (نائبان للرئيس)مدير السوؽ - 
فبثل ثاف عن الوزارة - 
فبثل عن مصرؼ قطر اؼبركزم - 
فبثل عن غرفة صناعة كذبارة قطر - 
اثنُت يبثالف شركات الوساطة - 
اثنُت يبثالف شركات اؼبسانبة القطرية اليت هبرم التعامل يف أكراقها اؼبالية بالسوؽ - 
اثنُت من ذكم اػبربة كالكفاءة -  

كيصدر بتشكيل اللجنة كتسمية رئيسها كأعضائها قرار من ؾبلس الوزراء بناء على اقًتاح الوزبر 
كتكوف مدة العضوية يف اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجديد، كيكمل من ىبلف أحد األعضاء مدة سلفو 

. ستة أعضاء على األقل، من بينهم الرئيس أك نائبو (6)،كيكوف اجتماع اللجنة صحيحان إذا حضره 
: 1حيث سبارس اللجنة صبيع االختصاصات الالزمة إلدارة السوؽ كبوجو خاص ما يلي

رسم السياسة العامة للسوؽ - 
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اقًتاح اللوائح الداخلية، كاؽبيكل التنظيمي للسوؽ، كنظاـ العاملُت، كالئحة اؼبشًتيات، كالالئحة - 
اؼبالية، كالئحة رسم القيد كالعضوية كالتداكؿ كاالشًتاكات السنوية كيصدر هبذه اللوائح كالنظم قرار من 

الوزير 
كضع القواعد التنظيمية كالتعليمات اػباصة بالتعامل يف األكراؽ اؼبالية داخل السوؽ، كالرقابة - 

عليها، كاإلشراؼ على تطبيق عمليات تداكؿ ىذه األكراؽ 
ازباذ اإلجراءات الالزمة بشأف العمليات اؼبشكوؾ يف سالمتها يف ضوء أحكاـ الالئحة الداخلية - 

للسوؽ 
النظر يف طلبات قيد األكراؽ اؼبالية للشركات يف السوؽ كطلبات ترخيص شركات الوساطة - 
كقف التعامل مؤقتان يف السوؽ، أك يف األكراؽ اؼبالية لشركة أك أكثر، يف حالة حدكث ظركؼ - 

استثنائية هتدد حسن سَت العمل كانتظامو 
اؼبوافقة على تقديرات اؼبوازنة السنوية للسوؽ، كعلى اغبسابات اػبتامية كتعيُت مراقيب اغبسابات - 

كربديد األجر الذم يؤدم إليهم 
تشكيل اللجاف اؼبتخصصة، من أعضاء اللجنة أك من غَتىم، سواء بشكل دائم أك مؤقت، - 

ؼبعاعبة ما ترل اللجنة لزـك دراستو عن طريق ىذه اللجاف 
العمل على تطوير كتدريب كتأىيل الكوادر القطرية الالزمة إلدارة السوؽ كفقان ألحدث - 

األساليب اإلدارية كالفنية، كالعمل على نشر الوعي االستثمارم بُت اؼبتعاملُت يف األكراؽ اؼبالية 
اقًتاح مشركعات األدكات التشريعية الالزمة لتنمية التعامل يف السوؽ، كعرض اؼبقًتحات على - 

الوزير 
. أية صالحيات أخرل لضماف حسن سَت العمل يف السوؽ- 

كللجنة أيضا اغبق يف فحص كمراجعة سجالت الوسطاء كدفاترىم كصبيع معامالهتم، كفحص 
كمراجعة أعماؿ كنشاطات أقساـ إصدار األكراؽ اؼبالية يف شركات اؼبسانبة األعضاء يف السوؽ، كؿبافظ 

األكراؽ اؼبالية اليت يديرىا أم عضو ،كعلى ىؤالء تسهيل مهمة فريق الفحص كاؼبراجعة، كتوفَت صبيع 
البيانات كاؼبعلومات اليت يطلبها، كتعامل صبيع اؼبعلومات كالبيانات اليت يطلع عليها فريق الفحص كاؼبراجعة 

إذا كانت اعبهة - حبكم عملو بسرية تامة، كال هبوز نشرىا كال إفشاء اؼبعلومات الواردة فيها، كتقـو اللجنة
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بالتنسيق مع مصرؼ قطر اؼبركزم، كوبق ؽبا االشًتاؾ معو، يف إجراء - اليت يقع عليها التفتيش بنكان مرخصان 
.  1الفحص كاؼبراجعة

كيكوف للسوؽ مدير يعُت بقرار من الوزير، كيقـو اؼبدير بتنفيذ قرارات اللجنة، كلو أف يتقدـ إذل 
اللجنة باقًتاح األنظمة كالتعليمات اليت يراىا مناسبة، كما يتوذل اإلشراؼ على صبيع األجهزة الفنية كاإلدارية 

للسوؽ،كإصدار التعليمات الالزمة للقياـ دبهامها، كفقان للصالحيات اؼبخولة لو يف الالئحة الداخلية 
للسوؽ، كدبوجب قرارات اللجنة، كيبثل اؼبدير السوؽ أماـ القضاء، كيف عالقتو بالغَت، كيكوف لو حق 

. التوقيع عنو
 : ىيئة قطر لألوراق المالية- 5

، كاؼبعدؿ باؼبرسـو األمَتم 2005لعاـ  (33)تأسست ىيئة قطر لألكراؽ اؼبالية دبوجب القانوف 
 كهيئة تنظيمية إشرافية ك رقابية مستقلة تعٌت 2009لعاـ  (10)، كالقانوف رقم 2007لعاـ  (14)

باألسواؽ اؼبالية يف دكلة قطر، حيث إهنا تتمتع بالصالحيات الالزمة ؼبمارسة تنظيم أنشطة األسواؽ اؼبالية 
. ك األشراؼ ك الرقابة عليها

 بشأف ىيئة قطر لألسواؽ اؼبالية ليلغي القانوف 2012 لسنة 08 ك قد صدر القانوف اعبديد رقم 
 ، ك ليؤكد على استقاللية اؽبيئة ك سبتعها بكافة الصالحيات التنظيمية ك اإلشرافية ك 2005 لسنة 33رقم 

الرقابية الالزمة ؼبمارسة مهامها، كما كسع القانوف اعبديد من سلطات اؽبيئة ليعطيها مزيدا من الصالحيات 
ؼبمارسة مهامها بفاعلية اكرب ك بشكل امشل، كهتدؼ اؽبيئة إذل احملافظة على الثقة يف نظاـ التعامل يف 

األكراؽ اؼبالية، كضباية مالكي ىذه األكراؽ، دبا يضمن االستقرار لألسواؽ اؼبالية كاغبد من األخطار اليت قد 
 :تتعرض ؽبا، كؽبا يف سبيل ربقيق ذلك القياـ دبا يلي

تنظيم األسواؽ اؼبالية كاإلشراؼ كالرقابة عليها - 
إجراء الدراسات كصبع اؼبعلومات كاإلحصاءات عن األكراؽ اؼبالية اليت هبرم التعامل فيها كنشر - 

التقارير اػباصة هبا 
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دعم الصالت كالركابط كتبادؿ اؼبعلومات مع األسواؽ اؼبالية اػبارجية كاؽبيئات كاؼبؤسسات - 
كاؼبنظمات اإلقليمية كالدكلية لالستفادة من أساليب التعامل فيها دبا يساعد على تطوير األسواؽ اؼبالية 

داخل الدكلة 
مراقبة قواعد التعامل بُت اؼبتعاملُت يف أنشطة تداكؿ األكراؽ اؼبالية كغَتىا - 
 كوبوؿ دكف تعارض اؼبصاحل كاستغالؿ كالشفافية دبا وبقق العدالة اإلفصاحتطبيق سياسة -

. اؼبعلومات الداخلية
. مكافحة أسباب كقوع اعبرائم اؼبالية اؼبتصلة باألسواؽ اؼبالية- 
.  كتنميتوفيو االستثمارتوعية اعبمهور بنشاط األكراؽ اؼبالية كتشجيع - 
 . كالشفافيةتنظيم التعامل يف أنشطة األكراؽ اؼبالية دبا يتسم بالعدالة كالتنافسية - 

: يتوذل إدارة اؽبيئة ؾبلس إدارة يشكل برئاسة احملافظ ، كنائب احملافظ نائب للرئيس ، كعضوية كل من ك
 .فبثل عن كزارة االقتصاد كاؼبالية ال تقل درجتو عن ككيل كزارة ىبتاره الوزير  -

 .فبثل عن كزارة األعماؿ كالتجارة ال تقل درجتو عن ككيل كزارة ىبتاره الوزير  -

 .اؼبدير العاـ التنفيذم ؽبيئة تنظيم قطر للماؿ  -

 . من اػبرباء يف ؾباالت عمل اؽبيئة ىبتارىا الرئيس كنائبو كاألعضاء قرار أمَتم اثنُت -

كوبل نائبو الرئيس ؿبل الرئيس يف حالة غيابو أك خلو منصبو ، كيكوف للمجلس أمُت سر ىبتاره 
. اجمللس، كوبد اختصاصاهتا، كمكافئتها اؼبالية 

 كيكوف للمجلس السلطات كالصالحيات الالزمة إلدارة شؤكف اؽبيئة كربقيق أىدافها، كبوجو خاص
: 1ما يلي

 كضع السياسة العامة للهيئة كاإلشراؼ على تنفيذىا - 
إقرار خطط قصَتة اؼبدل كبرامج مشركعات اؽبيئة، كمتابعة تنفيذىا -  
 إصدار اللوائح اإلدارية كاؼبالية اؼبنظمة لشؤكف اؽبيئة - 
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 اقًتاح اؼبوازنة التقديرية السنوية للهيئة كحساهبا اػبتامي - 
  ربديد رسـو مقابل اػبدمات اليت تؤديها اؽبيئة للغَت- 
 .اؼبوافقة على مشركعات االتفاقية اليت تربمها اؽبيئة- 
 . اقًتاح األدكات التشريعية اؼبتعلقة بأىداؼ كاختصاصات كاؽبيئة  - 

إال بعد اعتمادىا من ؾبلس ،نافذة (6،4،3)يف البند كال تكوف قرارات اجمللس اؼبنصوص عليها 
 .الوزراء

 
 : (The brokerage business )  أعمال الوساطة-6

عملية الوساطة يف سوؽ الدكحة ألكراؽ اؼبالية ربددىا اللجنة ،حيث ال هبوز القياـ بأعماؿ 
الوساطة يف السوؽ إال ؼبؤسسة أك لشركة قطرية، أك لبنك مرخص لو بالعمل يف الدكلة أك أم مؤسسة أك 

كال هبوز لغَت الوسطاء القياـ باألعماؿ .شخص طبيعي تقرر اللجنة اؼبوافقة على قيامو بأعماؿ الوساطة
 : التالية

  الوساطة بالعمولة- 
 الوساطة بالشراء كالبيع لصاحل العميل- 
 الوساطة يف تغطية إصدارات األكراؽ اؼبالية اعبديدة- 
. الوساطة يف بيع كتسويق إصدارات األكراؽ اؼبالية اعبديدة- 

ربدد اللجنة شركط كإجراءات كرسـو منح الًتاخيص للشركات اليت ترغب دبمارسة نشاط الوساطة 
داخل السوؽ كما ربدد اللجنة الشركط الواجب توافرىا يف الوكالء اؼبتمثلُت لشركات الوساطة يف السوؽ 

تقـو . كاالختبارات اليت هبب أف يقوموا باجتيازىا لكي يتم اعتمادىم ككالء عن شركاهتم يف السوؽ
الشركات اؼبرخص ؽبا القياـ بأعماؿ الوساطة يف السوؽ بتقدصل طلبات إلصدار تراخيص ؼبوظفيها الذين 

 .زبتارىم كالذين ترغب ىذه الشركات يف اعتمادىم ككالء ؽبا يف السوؽ لتمثيلها كالعمل غبساهبا
: 1يشًتط ؼبنح الًتاخيص للقياـ بأعماؿ الوساطة يف السوؽ توافر الشركط اآلتيةك
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أف يكوف طلب الًتخيص شركة مسانبة قطرية عامة أك مقفلة أك شركة ذات مسئولية ؿبدكدة - 
قائمة أك قيد التأسيس، أك بنكان مرخصان لو بالعمل يف الدكلة أك مؤسسة أك شخصان طبيعيان تقرر اللجنة 

 اؼبوافقة على قيامو بأعماؿ الوساطة
  قطرمرايلمليوشل  (000, 000, 2)أال يقل رأس اؼباؿ اؼبدفوع عن - 
 أف تتوافر يف القائمُت على إدارة الشركة اػبربة كالكفاءة الالزمتاف إلدارة أعماؿ الشركة- 
أف يكوف اؼبدير اؼبسئوؿ عن أعماؿ شركة الوساطة حاصالن على مؤىل جامعي أك ما يعادلو، - 

 كأف يكوف قد عمل يف اؼبؤسسات اؼبالية أك اؼبصرفية مدة ال تقل عن ثالث سنوات
أف تلتـز الشركة، عند طلب السوؽ، بتقدصل ضماف بنكي غَت مشركط كغَت قابل للنقض كمفتوح - 

  قطرم ألمر السوؽرايلطبسمائة ألف  (500,000)التاريخ دببلغ 
أف تلتـز الشركة، عند طلب السوؽ، بتقدصل موجز للقوائم كالبيانات اؼبالية اؼبعتمدة من مراقيب - 

. اغبسابات عن السنوات الثالث السابقة أك عن اؼبدة من تاريخ تأسيس الشركة، أيهما أقل
يكوف  على عاتق شركات الوساطة مسؤكليات ،كاؼبتمثلة يف أف ذبهز مقارىا بالوسائل الالزمة 
ؼبباشرة نشاطها كأف تتصرؼ نيابة عن اؼبتعاملُت يف األكراؽ اؼبالية كفقان لألكامر كالتفاكيض اليت يتلقوهنا 
منهم، كعليهم التحقق من صحة تلك األكامر كملكية اؼبتعاملُت لألكراؽ اؼبالية كاألمواؿ الالزمة لتنفيذ 

األكامر ،ككما هبب عليها تسجيل أكامر العمالء فور كركدىا إليها كيتضمن التسجيل مضموف األمر كاسم 
مصدره، كصفتو ككقت ككيفية كركده إذل الشركة، كالثمن احملدد الذم يرغب العميل البيع أك الشراء بو كمدة 

كهبب أف تراعي شركات الوساطة يف تنفيذ أكامر عمالئها، .حبد أقصى عشرة أياـ عمل)صالحية األمر 
. ضركرة منح األفضلية متقيدة بالسعر دبا يتطابق كمصلحة العميل حسب التسلسل الزمٍت لوركد األكامر

 ـهبب على شركة الوساطة سواء على مستول الشركة أك على مستول ككالئها داخل السوؽ االلتزاك
 :1دبا يلي

تنفيذ صبيع الصفقات داخل قاعة التداكؿ كيف األكقات احملددة لذلك - 
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االمتناع عن القياـ بأم عمل من شأنو إغباؽ الضرر بسمعة السوؽ كأعضائو كاؼبتعاملُت فيو، - 
كعدـ إفشاء أية معلومات ؽبا صفة السرية تكوف قد كصلت إذل شركة الوساطة أك موظفيها حبكم عملهم 

عدـ نشر أم ربليالت أك تعليقات أك آراء بشأف أسعار األكراؽ اؼبالية كاذباىاهتا إال بعد - 
اغبصوؿ على موافقة السوؽ ؼبزاكلة ىذه األنشطة 

االمتناع عن ؿباكلة القياـ بعمليات البيع أك الشراء اليت هتدؼ إذل التالعب بأسعار األكراؽ اؼبالية - 
. اؼبدرجة يف السوؽ كيف حالة اؼبخالفة وبيل مدير السوؽ اؼبخالف إذل عبنة التأديب

ـ الصفقة اؼبربمة نظَت قيامها بالتوسط بُت حجتتقاضي شركات الوساطة عمولة سبثل نسبة من 
ربتسب العمولة اؼبقررة لشركة الوساطة عن . ، يتم ربديدىا من قبل اللجنة(البائع كاؼبشًتم)أطراؼ الصفقة 

 رياالن من الطرؼ 30أربعة يف األلف، حبد أدسل  (4000) األكامر اؼبنفذة للبائع كللمشًتم بنسبة إصبارل
كتتقاضي عمولة عن الوساطة يف بيع كتسويق إصدارات األكراؽ اؼبالية . رياالن من الطرؼ اؼبشًتم30البائع ك

إذل  (نصف يف اؼبائة)% 0,5اعبديدة، كتًتاكح عمولة شركة الوساطة، نظَت عملية البيع كالتسويق، من 
من القيمة االظبية لألكراؽ اؼبالية اؼبعركضة لالكتتاب، كذلك بناء على اتفاؽ  (كاحد كنصف باؼبائة)% 1,5

. بُت شركة الوساطة كالشركة اؼبصدرة لألكراؽ اؼبالية
تتمتع  (صبعية كسطاء السوؽ)كما هبوز لشركات الوساطة تأسيس صبعية خاصة هبا تسمى 

بالشخصية اؼبعنوية بعد اؼبوافقة على ترخيصها من قبل السوؽ كتسجيلها لديو كؽبا هبذه الصفة فبارسة أكجو 
نشاطها كالعمل على ربقيق أىدافها كرعاية مصاحل أعضائها كتعزيز التفاعل بينهم كنشر الوعي اػباص 

 .دبعايَت السلوؾ اؼبهٍت
 : قيد وقبول األوراق المالية-7

كل شركة مسانبة قطرية قائمة أف تطلب بكتاب رظبي قيد أسهمها للتداكؿ يف السوؽ بشرط أف 
أك أقل حسب عمر الشركة ، كهبب على كل شركة  (آخر ثالث سنوات)تكوف قد نشرت ميزانيات 

مساىػمة حديثة التأسيس كقطرية اعبنسية يبلغ رأظباؽبا اؼبدفوع  عشرة ماليُت لاير قطرم على األقل، أف 
تطلب بكتاب رظبي قيد أسهمها للتداكؿ يف السوؽ خالؿ شهر من تاريخ تأسيس الشركة هنائيان من قبل 

 بإصدار الالئحة الداخلية لسوؽ 1999لسنة  (10)اعبمعية العامة التأسيسية، كطبقا للقرار الوزارم رقم 
 .الدكحة لألكراؽ
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 :حيث يتم قيد األكراؽ اؼبالية لشركة اؼبسانبة القائمة يف السوؽ، طبقان للشركط التالية
 .مائة مساىم (100)أف ال يقل عدد اؼبسانبُت عن - 
أف ال يبلك أحد اؼبسانبُت ما يزيد عن اغبد األقصى اؼبسموح بو من رأس ماؿ الشركة كفقان لعقد - 

 .التأسيس كالنظاـ األساسي، فيما عدا الشركات اليت تساىم اغبكومة فيها أك اؼبؤسسات العامة
 .من قيمة األسهم االظبية على األقل (%50)تسديد - 
أف تقدـ الشركة التقرير السنوم الذم يظهر اؼبيزانية العامة كما ىي يف هناية سنتها اؼبالية اليت - 

تسبق طلب القيد ككذلك اغبسابات اػبتامية األخرل، كتقرير مدقق اغبسابات كالبيانات اإليضاحية اؼبتعلقة 
بتلك السنة، على أف تلتـز الشركة بنشر ىذه البيانات يف صحيفتُت ؿبليتُت يوميتُت باللغة العربية، كتقدصل 

 .البيانات اؼبالية اليت تغطى الفًتة من بداية السنة اؼبالية حىت هناية الشهر الذم يسبق تقدصل طلب القيد
أف ال ينطبق على الشركة أم من حاالت شطب القيد للشركات اؼبقيدة أكراقها يف السوؽ - 

كعلى الشركة تقدصل طلب القيد مرفقان بو صبيع البيانات كاؼبعلومات اؼبطلوبة إذل السوؽ للدراسة 
 .كالعرض على اللجنة الزباذ الالـز بشأنو

: بينما يتم قيد األكراؽ اؼبالية لشركة اؼبسانبة حديثة التأسيس يف السوؽ، طبقان للشركط التالية
 .مائة مكتتب (100)أف ال يقل عدد اؼبكتتبُت عن - 
أف ال يبلك أحد اؼبكتتبُت ما يزيد عن اغبد األقصى اؼبسموح بو، من رأس ماؿ الشركة، كفقان - 

 .لعقد التأسيس كالنظاـ األساسي، فيما عدا الشركات اليت تساىم اغبكومة فيها أك اؼبؤسسات العامة
 . األسهم االظبية على األقلقيمةمن  (%50)تسديد - 
 .أف ال ينطبق على الشركة أم من حاالت شطب القيد للشركات اؼبقيدة أكراقها يف السوؽ- 

كعلى الشركة تقدصل طلب القيد مرفقان بو صبيع البيانات كاؼبعلومات اؼبطلوبة إذل السوؽ للدراسة 
. كالعرض على اللجنة الزباذ الالـز بشأنو

على الشركة الراغبة يف قيد أكراقها اؼبالية يف السوؽ تقدصل اؼبعلومات كالبيانات اليت يطلبها السوؽ 
 :كتلتـز الشركات على كجو اػبصوص بتقدصل ما يلي

نسخة من عقد التأسيس كالنظاـ األساسي - 
قائمة بأظباء أعضاء ؾبلس اإلدارة مع مباذج توقيع األشخاص اؼبفوضُت بالتوقيع عن الشركة - 
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اؼبيزانية السنوية كاغبسابات اػبتامية للشركات القائمة آلخر سنة مالية مصادؽ عليها من مراقب - 
حسابات قانوشل مرخص 

نسخة من السجل التجارم للشركة سارم اؼبفعوؿ - 
بيانات اؼبسانبُت يف الشركة بالشكل الذم ربدده إدارة التسجيل اؼبركزم يف السوؽ - 
تعهد من الشركة بأف تتقيد جبميع األحكاـ كالواجبات اؼبنصوص عليها يف اللوائح الداخلية - 

للسوؽ كالتعليمات الصادرة دبوجبها، كما تتعهد الشركة بتقدصل أية معلومات تتوفر لديها كذات أثر على 
. أسعار أسهمها بشكل دكرم كمستمر

وبق للسوؽ بناء على قرار اللجنة شطب قيد أم من الشركات عند عجزىا عن الوفاء بالتزاماهتا 
اؼبالية اعبارية كالقركض اؼبتوسطة كالطويلة األجل كعدـ قدرهتا على سبويل نشاطها الطبيعي، كفق آخر تقرير 

ؼبدقق حسابات الشركة، أك كفق تقرير مدقق حسابات الشركة اؼبعد بناء على طلب اللجنة من إدارة 
. الشركة

 :التعامل في األوراق المالية - 8
يتم تداكؿ األكراؽ اؼبالية كفقا للقواعد كالشركط كالقواعد اليت تقررىا اللجنة ،كيقع باطالن كل تعامل 

هبرم خارج القاعة، كينحصر حق التعامل داخل القاعة بشركات الوساطة اؼبرخصة من قبل السوؽ، 
كتستثٌت .كيسمح للمستثمرين بالتواجد داخل السوؽ لغرض االطالع على أسعار األكراؽ اؼبالية اؼبتداكلة

 :1األكراؽ اؼبالية من التداكؿ داخل القاعة يف اغباالت التالية
التحويل اإلرثي - 
التحويل ما بُت الزكجُت كبُت األقارب حىت الدرجة الثانية - 
عمليات مصرؼ قطر اؼبركزم غبماية األكراؽ اؼبالية اغبكومية أك اؼبكفولة من الدكلة - 
عمليات تداكؿ األكراؽ اؼبالية القطرية يف مرحلة االكتتاب األكذل دبا يف ذلك حاالت االكتتاب - 

العاـ عند زيادة رأس اؼباؿ من قبل شركات اؼبسانبة 
عمليات البيع اليت تتم بناء على حكم تسوية صادر من احملكمة - 
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. أية عمليات أخرل ترل اللجنة استثناءىا من التداكؿ داخل القاعة كفقان ؼبا تراه مناسبان - 
يعتمد لتداكؿ األكراؽ اؼبالية داخل القاعة، نظاـ اؼبزايدة اؼبكتوبة على األلواف ألغراض عرض أكامر 

الشراء كالبيع العادية كاؼبتقابلة كاػباصة كتنفيذىا، كذبرم عمليات البيع باؼبزاد العلٍت سواء باالستناد إذل 
قرارات احملاكم أك دبوجب قرارات ؾبلس إدارة الشركات يف داخل القاعة كفقان للتعليمات اؼبتعلقة بالبيع باؼبزاد 

. العلٍت
هبب على كل كسيط اغبصوؿ على تفويض رقمي من خالؿ نظاـ اغباسب اآلرل بالسوؽ قبل 

القياـ بتنفيذ أم أمر للعميل ، ال هبوز للوسيط أف يعرض عدد أكامر على لوحة تداكؿ األكامر العادية يزيد 
 قطرم ،كال هبوز ألم سهم رايلمليوف  (1,000,000)ؾبموع قيمتها السوقية يف العرض الواحد عن 
من قيمتو خالؿ اليـو الواحد من سعر اإلغالؽ يف اليـو % 10ألم شركة أف يرتفع أك ينخفض بأكثر من 

. السابق، كوبق للجنة تعديل ىذه النسبة دبا يتناسب كمصلحة السوؽ
يًتتب على كل عملية شراء أك بيع أكراؽ مالية تسديد الثمن كنقل ملكية األكراؽ اؼبالية، كتكوف ك

تقـو السوؽ . عمليتا التسديد كنقل اؼبلكية مرتبطتُت كتتماف كفقان لإلجراءات احملددة من قبل اللجنة
بتسجيل ملكية األكراؽ اؼبالية اليت مت بيعها أك شراؤىا يف السوؽ دكف أم قيد أك شرط، على الرغم فبا كرد 

 :يف عقود التأسيس كاألنظمة األساسية للشركات اؼبسانبة، باستثناء اغباالت التالية
إذا كاف البيع أك النقل ـبالفان ألحكاـ القوانُت النافذة أك األنظمة اؼبتعلقة حبظر تلك األكراؽ - 

اؼبالية 
إذا كانت األكراؽ مرىونة أك ؿبجوزان عليها - 
إذا كانت األكراؽ مفقودة كدل تعط شهادات أك إيصاالت جديدة بدالن عنها - 
إذا كاف تسجيل ملكية األكراؽ اؼبالية باسم اؼبشًتل اعبديد، سوؼ يزيد رصيد ملكيتو عن اغبد - 

 .األقصى للملكية اؼبسموح بو من قبل الشركة كالوارد يف نظامها األساسي
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 الواقع العملي لسوق الدوحة : المطلب الثاني 
بعد عرض يف اؼبطلب األكؿ اإلطار التنظيمي لسوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية، سنحاكؿ يف ىذا اؼبطلب 

: التطرؽ للواقع العملي لسوؽ الدكحة حيث نتناكؿ فيو 
 :  األوراق المالية المتداولة -1

التداكؿ  كمقبولة للتحويل قابلة مالية أداة أم للتداكؿ كاؼبقبولة بإدراجها اؼبرخص اؼبالية األكراؽ تعترب
 اؼبالية األخرل كاألكراؽ الدين كسندات باألسهم، اؼبتعلقة اإليداع كشهادات األسهم، البورصة مثل يف

 من أم على اغبصوؿ مالكها زبوؿ اليت اؼبالية كصكوؾ الشراء الالحق لألسهم كاألكراؽ ؽبا اؼبشاهبة

اؼبالية،أك  األكراؽ من ألم بالسعر اؼبستقبلي ربديده يتم النقد من مبلغا أك .اؼبذكورة اؼبالية األكراؽ
 التطبيق الواجب للقانوف خاضعة أخرل مالية أكراؽ أم كحدات ضمن تعهدات االستثمار اعبماعي

 .البورصة يف للتداكؿ مؤىلة تعتربىا البورصة كاليت
 : إدراج األوراق المالية  -2

تتضمن إجراءات إدراج األكراؽ اؼبالية تلبية متطلبات خاصة بالتأسيس للحصوؿ على كافة 
: اؼبوافقات لإلدراج،حيث ينبغي إف تستويف األكراؽ اؼبالية للشركط التالية لبتم قبوؽبا للطرح أك اإلدراج 

 االمتثاؿ للقوانُت اليت مت إصدارىا دبوجبها -

أف تكوف مرخصة حسب األصوؿ كبالتوافق مع عقد التأسيس كالنظاـ األساسي اػباص جبهة  -
كيف حالة االنطباؽ ،اؼبوافقة عليها دبوجب فتول صادرة عن ىيئة شرعية معًتؼ هبا من . اإلصدار 
 .قبل اؽبيئة 

 .أف تكوف من النوع احملدد من قبل اؽبيئة كنوع قابل لإلدراج، كاف تكوف قابلة للتداكؿ  -

هبب أف ربتوم نشرة اإلصدار على اإلفصاح دبعلومات حوؿ الورقة اؼبالية، كاف االستجابة لشركط 
كمتطلبات اإلفصاح عن اؼبعلومات اليت سبكن من اؼبستثمرين كمن يقدموف ؽبم خدمات استشارية، من تقييم 

. تكاليف كمنافع كـباطر االستثمار يف األكراؽ اؼبالية ذات الصلة كتقدير أسعارىا اؼبناسبة 
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تلـز اؽبيئة العامة لألكراؽ اؼبالية كل شركة مسانبة قطرية قامت بإصدار أسهم كطرحها إذل عامة اعبمهور 
أف تتقدـ إذل اؽبيئة لطلب اغبصوؿ على ترخيص بإدراج أسهمها سبهيدا لتداكؽبا يف السوؽ، كذلك خالؿ 
فًتة ال تتجاكز ثالث أشهر من تاريخ إغالؽ الطرح، أك خالؿ ست شهور من تاريخ انتهاء اإلجراءات 

أما فيما ىبص اإلدراج للتداكؿ يف بورصة أجنبية فإف ال .الرظبية لتحويل الكياف القانوشل إذل شركة مسانبة
. هبوز عبهة اإلصدار اؼبرخص ؽبا باإلدراج يف السوؽ احمللية إال بعد موافقة اؽبيئة

 :أنظمة االستثمار في البورصة  -3

ىي ىيئة رقابية مستقلة زبتص باإلشراؼ  ك.زبضع بورصة قطر ألنظمة ىيئة قطر لألسواؽ اؼبالية
 2005لسنة  (33) القانوف رقم 2005 سبتمرب 14يف  حيث صدر .على سوؽ رأس اؼباؿ القطرم

 3يف ، ككالذم يقتضي بإنشاء كل من ىيئة قطر لألسواؽ اؼبالية كشركة سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية
 كاػباص بتنظيم 2000لسنة  (13) صدر قانوف بتعديل بعض أحكاـ القانوف رقم 2005بريل أ

استثمار رأس اؼباؿ األجنيب يف النشاط االقتصادم، حيث أجاز القانوف للمستثمرين غَت القطريُت سبلك 
. من أسهم شركات اؼبسانبة القطرية اؼبطركحة للتداكؿ% 25نسبة ال تزيد عن 

 :التسوية والمقاصة - 4

تقـو البورصة دبهاـ اؼبقاصة كاإليداع كفق للمبادئ اؼبنصوص عليها يف القواعد كاإلشعارات اليت 
 العمليات فيها اؼبالية دبا باألكراؽ اػباصة كالتسوية اؼبقاصة أعماؿ اإليداع جهة تنشرىا، حيث تتوذل

 ملكية على القيود ككضع كاالقًتاض اإلقراض كعمليات الشركات كإجراءات نظاـ التداكؿ، من اؼبستثناة
 .التطبيق للقوانُت كاجبة طبقا األسهم

 الضركرية اؼبعلومات كافة على يشتمل كالذم اؼبركزم، القيد يف إلكًتكنيا اؼبالية األكراؽ حفظ يتم
 السابقة التحويالت بكافة خاص بسجل اإليداع جهة كربتفظ اؼبالية، األكراؽ عن صاحب
 ؼبالكي العامة االجتماعات يف اؼبتخذة القرارات ككافة كالتوكيالت اؼبالية اؼبتعلقة باألكراؽ كالتفويضات

 يـو كل هناية يف اؼبركزم القيد ربديث كيتم.األكلية االكتتاب كحقوؽ كحصص األرباح اؼبالية األكراؽ
. تداكؿ
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 :قواعد تداول األوراق المالية  -5

 ككقت التداكؿ، ساعات عدد ككذلك سنويا، التداكؿ أياـ ،ربدد البورصة بعد موافقة اؽبيئة 

 بالرياؿ اؼبالية كيتم تداكؿ األكراؽ. األعضاء بو كتبلغ تنشره الذم طريق اإلشعار عن كاإلغالؽ االفتتاح

اؼبالية،كعند إجراء أم عملية تداكؿ يف البورصة أف  للورقة مناسبة تكوف أخرل عملة بأم أك القطرم،
يبتثلوا للمتطلبات التشغيلية كاإلجراءات الفنية اػباصة بالبورصة كشبكاهتا كما ىو ؿبدد يف القواعد أك 

.   اإلشعارات اليت تنشرىا البورصة
يتم تداكؿ األكراؽ اؼبالية عن طريق التداكؿ اؼبستمر أك عن طريق اؼبزاد كذلك حسب قرار البورصة 

. الذم يصدر كفق سيولة الورقة اؼبالية، باستثناء الوقت احملدد للتداكؿ اؼبستمر أك سوؽ طريق اؼبزاد
كهبوز للبورصة من تلقاء نفسها أك بناء على طلب اؽبيئة، كقف تداكؿ أم كرقة مالية،مؤقتا، ؼبنع 

حاالت اضطراب السوؽ كعدـ انتظامو،أك إذا كاف من شأف استمرار التعامل هبا اإلضرار بالسوؽ أك 
. 1اؼبتعاملُت فيو

 :مؤشر السوق -6

 قيمة) السوؽ لرظبلة اغبر التعوصل قيمة حسب مرتبة شركة 20 أعلى من قطر بورصة مؤشر يتكوف

 عبارة اؼبؤشر ىذا كيعترب .اؼبتداكلة للقيمة اليومي كاؼبتوسط (فقط للتداكؿ اؼبتاحة لألسهم رظبلة السوؽ

 :التالية العالقة كفق اؼبؤشر كوبسب .األسهم أسعار على التغَت نسبة غبساب مؤشر سعرم عن

 

 
 

 

:  حيث 
t:  يـو االحتساب

                                                 

1-www.qatarexchange.qa   (12/07/2014مت التصفح يـو)
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i:  العنصر
n: عدد أسهم العنصر ضمن اؼبؤشر
S: عدد األسهم
ff: نسبة التعوصل اغبر
x: سعر السهم 
y: سعر السهم اؼبعدؿ
B : القيمة األساسية لرظبلة السوؽ
K:معامل التعديل القيمة األساسية لرظبلة السوؽ. 

  : أداء سوق الدوحة لألوراق الماليةتطور : المطلب الثالث
 (: Market index)مؤشر السوق - 1

 %31 معدؿ مبو2008سجل مؤشر السوؽ اؼبرجح بالقيمة السوقية لألسهم بداية شهر جواف 
، إال أف مؤشر السوؽ 2008 كىو أعلى مستول قياسي سجلو خالؿ سنة 2007مقارنة مع هناية عاـ 

 مقارنة مع أعلى مستول %30تراخى أدائو بصورة تدرهبية حيث فقد مؤشر السوؽ خالؿ ىذه الفًتة كبو 
 كاصل تراجعو خالؿ الربع األكؿ 2009 نقطة، كيف سنة 8840.48سجلو خالؿ شهر جواف ليصل 

 نقطة متحركا منها بارتفاع تدرهبي ليصل إذل 4232.19ليصل إذل أدسل مستول لو يف شهر مارس 
. 2009 نقطة يف شهر ديسمرب7176.35

 نقطة يف هناية جواف 6899.81 ليصل 7.54 تراجع مؤشر السوؽ نسبة 2010خالؿ عاـ 
 يف 8681.7 خالؿ الربع األخَت من السنة اغبالية ليصل 12.8 ليواصل بعد ذالك ارتفاعو بنسبة 2010

 نقطة 8779هناية ديسمرب كىي النتيجة األعلى بُت البورصات العربية خالؿ ىذا الربع األخَت ، ليصل إذل 
ليحافظ على مكانتو كأفضل مؤشر السوؽ يف دكؿ ؾبلس التعاكف اػبليجي للعاـ .2011يف هناية ديسمرب 

. الثاشل على التوارل مؤكدا على متانة االقتصادم القطرم
 نقطة يف 8510.2 كاصل مؤشر السوؽ تذبذبو ارتفاعو كىبوطو ليصل إذل 2012خالؿ عاـ 
 يف هناية 8577.7 ليواصل بعدىا مؤشر السوؽ ارتفاعو بوتَتة سريعة حيث بلغ 2012هناية شهر سبتمرب 
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 نقطة يف 10380 نقطة يف هناية جواف كليغلق عند 9708 إذل كبو 2013مارس ،ليصل بعدىا يف سنة 
. .%24 كيكوف بذلك قد سجل ارتفاعا سنويا بنحو 2013ديسمرب  هناية

( 2013 - 2008)تطور مؤشر سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية خالؿ الفًتة  :(1- 3)الشكل رقم 

 والنشرة اإلحصائية الفصلية مصرف Microsoft Excelمن إعداد الطالب باالعتماد على برنامج :المصدر
. 72،ص 4، العدد33قطر المركزي المجلد

بينما سجل اؼبؤشر الذم وبسبو صندكؽ النقد العريب لسوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية يف هناية عاـ 
 %1.1 ارتفاعا طفيفا بنسبة 2009، كيف هناية عاـ 2007 مع هناية عاـ %3.9 البفاضا ليبلغ 2008

 نقطة ،فيما كاف قد سجل ارتفاعا يف الربع 6899.81 إذل 2010ليصل يف النصف األكؿ من سنة 
 ، ليواصل 2011 نقطة يف هناية سنة 8779ليواصل اؼبؤشر ارتفاعو ليصل إذل . %7.23األكؿ بلغ 

. 2012 خالؿ الربع الثالث من سنة 1.6مؤشر السوؽ صعود حيث ارتفع بنسبة 
 خالؿ الربع األخَت %4.5 كاصل مؤشر الصندكؽ ؽبذه البورصة ليصل إذل نسبة مبو 2013خالؿ عاـ 

.  عن الربع الذم سبقو،كالشكل التارل يوضح ذلك %1.9من ىذه السنة مقارنة مع ارتفاع بنسبة
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 2013خالؿ سنةAMFيوضح تطور مؤشر سوؽ الدكحة احملسوب من قبل :(2- 3)الشكل رقم 
 

 
 
 

 
 

 
المصدر 
صندوق 
النقد 

 .69،ص2013- 75العربي النشرة الفصلية لقاعدة بيانات األسواق المالية العربية العدد

 (:Market capitalization)رسملة السوق - 2
تتمثل رظبلة السوؽ يف القيمة السوقية ألسهم الشركات اؼبدرجة يف سوؽ الدكحة، حيث سجلت 

 مليار دكالر يف هناية عاـ 95.5مليار دكالر مقابل 76.63 البفاضا حيث بلغت حوارل 2008يف عاـ 
 %14.75  بنسبة 2009 مث كاصلت الرظبلة السوقية يف االرتفاع حيث ارتفعت يف هناية عاـ .2007

 كحيث شكلت القيمة 2008يف هناية عاـ . مليار دكالر76.63 مليار دكالر مقابل 87.93لتبلغ حوارل 
.  من إصبارل القيمة السوقية األسواؽ العربية%9.7السوقية لسوؽ الدكحة يف الربع الثالث كبو

 مليار دكالر كاستمرت القيمة السوقية 35.71 بلغت القيمة السوقية كبو 2010خالؿ هناية عاـ 
كبعدىا كاصلت يف . 2012 مليار دكالر يف هناية الربع الثالث من عاـ 128.6يف االرتفاع إذل أف بلغت 

 مليار دكالر يف هناية شهر ديسمرب،لَتتفع بذلك متوسط القيمة السوقية 152.59االرتفاع لتصل إذل 
.   مليار دكالر 3.63للشركة الواحدة حوارل 
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( 2013 - 2008)تطور الرظبلة لسوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية خالؿ الفًتة :(3 - 3)الشكل رقم 

 
 والنشرة اإلحصائية الفصلية مصرف Microsoft Excelمن إعداد الطالب باالعتماد على برنامج :المصدر

 .72،ص 2013، 4، العدد 33قطر المركزي المجلد

 (:Value of shares traded) قيمة األسهم المتداولة- 3
 مليار دكالر مقابل 25.32 لتبلغ حوارل 47.5سجلت قيمة األسهم اؼبتداكلة البفاضا بنسبة 

، كبعد 2010 خالؿ سنة %120لتواصل يف االرتفاع بنسبة .2008 مليار دكالر خالؿ سنة 48.22
 مليوف دكالر فبا أدل ذلك إذل 5692 حوارل 2003ذلك كاصلت يف االرتفاع إذل أف تصل خالؿ سنة 

.  مليوف دكالر يف الربع األخَت من ىذه السنة 98.1ارتفاع متوسط التداكؿ اليومي إذل 
 - 2008)تطور قيمة األسهم اؼبتداكلة يف سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية خالؿ :(4- 3)الشكل رقم 

2013 )
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 والنشرة اإلحصائية الفصلية مصرف Microsoft Excelمن إعداد الطالب باالعتماد على برنامج :المصدر
 72،ص 2013، 4، العدد 33قطر المركزي المجلد

بينما على مستول القطاعي ، فقد تصدر قطاع البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية اؼبرتبة األكذل على باقي 
من إصبارل قيمة األسهم % 40 بنسبة 2013اػبدمات من حيث قيمة األسهم اؼبتداكلة خالؿ سنة 

،كأخَتا قطاع التأمُت %24مث يليو قطاع الصناعة بنسبة% 33اؼبتداكلة،كيليو قطاع اػبدمات بنسبة 
: من إصبارل قيمة األسهم اؼبتداكلة كىذا ما يوضحو الشكل التارل % 03بنسبة

التوزيع القطاعي لقيمة األسهم اؼبتداكلة على القطاعات بسوؽ الدكحة لسنة : (5- 3)الشكل رقم 
2013  : 

 
 .72،ص 2013، 4، العدد 33والنشرة اإلحصائية الفصلية مصرف قطر المركزي المجلد: المصدر 

 (:Number of shares traded) عدد األسهم المتداولة- 4
 مليار سهم ، 3.450 ليبلغ حوارل %11.41 البفض عدد األسهم اؼبتداكلة بنسبة 2009خالؿ عاـ 
، إال أف السوؽ تراجعت عافيتو يف عاـ 2008 مليار سهم مت تداكؽبا خالؿ سنة 3.894مقارنة مع 

 مليار دكالر قيمة األسهم 25.32 مليار دكالر مقابل 18.43،حيث بلغ حجم التداكؿ كبو2010
 مليار سهم لينخفض بعدىا خالؿ سنة 2.42 حوارل 2012، لتبلغ خالؿ سنة 2009اؼبتداكلة عن سنة 

.  مليار سهم1.93 كيصل إذل 2013
 
 

%03التأمينات   
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 - 2008)تطور عدد األسهم اؼبتداكلة يف سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية خالؿ :(6- 3)الشكل رقم 
2013 )

 
 والنشرة اإلحصائية الفصلية مصرف Microsoft Excelمن إعداد الطالب باالعتماد على برنامج :المصدر

 72،ص 2013، 4، العدد 33قطر المركزي المجلد
 (:Average daily trading)متوسط التداول اليومي - 5

 100.1، البفاض يف متوسط التداكؿ اليومي حيث بل 2009شهد متوسط التداكؿ اليومي خالؿ عاـ 
 مليوف دكالر ، مث كاصل ارتفاعو ليصل يف سنة 189.84 حوارل 2008مليوف دكالر مقارنة مع سنة 

مليوف دكالر 98.1 إذل 2013 مليوف دكالر خالؿ الربع الثالث، لينخفض يف سنة 104 ليصل 2012
. يف الربع األخَت من ىذه السنة 

. 2009متوسط التداكؿ اليومي لسوؽ الدكحة خالؿ السداسي الثاشل لسنة : (7-3)الشكل رقم 
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،ص 2013،سنة 75صندوق النقد العربي النشرة الفصلية لقاعدة بيانات األسواق المالية العربية،العدد:المصدر
72. 
 (:Turnover Ratio)معدل دوران السهم  - 6

 خالؿ نفس الفًتة ، %28.8 إذل %26.91 البفاض من 2009شهد معدؿ دكراف السهم خالؿ عاـ 
 فقد 2013 ، أما خالؿ عاـ 2012 يف سنة %5.1 ،كنسبة %4.9 ارتفع بنسبة 2010كيف سنة 

.  خالؿ الربع األكؿ%3.1ارتفع بنسبة 
 :تطورات ذات عالقة بنشاط السوق :  المطلب الرابع  

: نتناكؿ ىنا اؼبتغَتات اليت ؽبا تأثَت على أداء السوؽ كاؼبتمثلة يف 
 (Gross domestic product)إصبارل الناتج احمللي -

 (Inflation)التضخم  -

 (Foreign trade and balance of payments)التجارة اػبارجية كميزاف اؼبدفوعات -

 (Exchange rate)سعر الصرؼ -

  
  :                                       (Gross domestic Product)  إجمالي الناتج المحلي -1

 مسَتة النمو اليت بدأت منذ أكثر من 2013كاصل الناتج احمللي اإلصبارل لدكلة قطر خالؿ عاـ 
عقد من الزماف،كاف كاف بوتَتة اىدأ ىذا العاـ، حيث تباطأ معدؿ مبو الناتج احمللي اإلصبارل خالؿ عاـ 

 خالؿ العاـ السابق %12.2 مقارنة دبعدؿ مبو قدره %6.65 ليقتصر على كبو 2013
 ريال مليار 736.918 إذل كبو 2013،ليصل بذلك إصبارل الناتج احمللي اإلصبارل خالؿ عاـ (2012)

 .2012خالؿ عاـ ريال  مليار 700.34مقارنة بنحو 
 
 
 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGross_domestic_product&ei=sQ-CVOi4Ocq7UbTqgeAP&usg=AFQjCNHrvAphnIzkTxrjRh5jBnsvFeEs7g&bvm=bv.80642063,d.d24
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGross_domestic_product&ei=sQ-CVOi4Ocq7UbTqgeAP&usg=AFQjCNHrvAphnIzkTxrjRh5jBnsvFeEs7g&bvm=bv.80642063,d.d24
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGross_domestic_product&ei=sQ-CVOi4Ocq7UbTqgeAP&usg=AFQjCNHrvAphnIzkTxrjRh5jBnsvFeEs7g&bvm=bv.80642063,d.d24
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGross_domestic_product&ei=sQ-CVOi4Ocq7UbTqgeAP&usg=AFQjCNHrvAphnIzkTxrjRh5jBnsvFeEs7g&bvm=bv.80642063,d.d24
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 (2013- 2008)تطور الناتج احمللي اإلصبارل لدكلة قطر خالؿ الفًتة : (1- 3)اعبدكؿ رقم 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008الناتج احمللي اإلصبارل 

ؾبموع الناتج احمللي  
اإلصبارل 

357.86
0 

402.99
3 

455.45
5 

624.17
3 

700.34
5 

736.91
8 

 6.65 12.2 37.05 27.94 37.1- 11.2معدؿ النمو 

 .56،ص 2014، 1، العدد 34النشرة اإلحصائية الفصلية مصرف قطر المركزي المجلد: المصدر 

 (:Inflation)التضخم -  2
بعد أف خرجت دكلة قطر من مرحلة انكماش األسعار خالؿ الثالث أعواـ السابقة فإهنا قد 

كقد ارتفع اؼبتوسط السنوم للرقم القياسي ألسعار . 2013شهدت مستول متواضعا للتضخم يف عاـ 
أم دبعدؿ .2013يف عاـ 114.44 إذل 2012يف عاـ 110.96 من %3.13اؼبستهلك بنسبة 

تضخم أكرب من السنة السابقة، كقد توافقت معدالت التضخم مع االذباىات العاؼبية كاإلقليمية حيث 
تراجعت الضغوط التضخمية إذل حد كبَت بسبب الركود يف النشاط االقتصادم كاالعتداؿ الكبَت يف أسعار 

.   اؼبواد  الغذائية كأسعار النفط العاؼبية 
 

( 2013- 2008)تطور الرقم القياسي لألسعار لدكلة قطر خالؿ الفًتة : (2- 3)اعبدكؿ رقم 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008الرقم 

 114.44 111.96 108.93 406.87 109.54 130.86الرقم القياسي لألسعار 
 3.13 1.87 1.93- 2.44- 4.89 15.16معدؿ التغَت 

 .70،ص 2014، 1، العدد 34النشرة اإلحصائية الفصلية مصرف قطر المركزي المجلد: المصدر 

 Foreign trade and balance of) التجارة الخارجية وميزان المدفوعات -  3

payments:) 
يف خضم تباطؤ مبو االقتصادم العاؼبي،ينمو االقتصاد القطرم بوتَتة أسرع نسبيا اعتمادا على 

برميل يوميا  إذل جانب كونو أكرب مصدر للغاز الطبيعي يف 735000استخراج النفط بكمية تزيد عن 
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تلعب التجارة اػبارجية دكرا ىاـ يف النشاط االقتصادم القطرم كونو اقتصاد قائم على التصدير .العادل 
،كنظرا لزيادة أسعار السلع الرئيسية، فقد أضرت كاردات كصادرات الدكلة من السلع مبوا اهبابيا خالؿ عاـ 

كذبدر اإلشارة أف التجارة اػبارجية لدكلة قطر تنمو بشكل ملحوظ يف . مقارنة بالعاـ السابق2013
السنوات األخَتة إذل اعبانب النمو االقتصادم الثابت،نظرا الستمرار اؼبشاريع اؼبتصلة بالنفط كالغاز 

أم ريال  مليار 346.554حيث بلغ إصبارل التجارة اػبارجية بدكلة قطر كبو . كالصناعة كالبنية التحتية 
. 2013 يف عاـ %30.54دبعدؿ 

( 2013- 2008)تطور التجارة اػبارجية لدكلة قطر خالؿ الفًتة : (3- 3)اعبدكؿ رقم 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008البيػػػػػػػػػػػػاف 

 498.450 484.003 416.047 272.871 174.745 244.999 (فوب)الصادرات السلعية 
 114.568 112.065 98.010 96.210 81.726 91.492 (سيف)الواردات السلعية

 613.018 112.065 514.057 369.081 256.471 336.491إصبارل التجارة اػبارجية 

 151،ص 2012، 36التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي، العدد :المصدر 
كفيما ىبص ميزاف اؼبدفوعات فأف األرقاـ تشَت إذل أف فائض ميزاف اؼبدفوعات القطرم قد حقق 

،كيعود ىذا الفائض إذل ارتفاع معدؿ الفائض يف 2013قطرم يف عاـ ريال  مليار 32.994فائض بلغ 
 مقارنة 2013قطرم يف عاـ ريال  مليار 227.816 كالذم بلغ كبو %1.62اغبساب اعبارم بنسبة 

 مع تزايد العجز يف اغبساب الرأظبارل كاؼبارل إذل 2012يف عاـ ريال  مليار 224.171بنحو 
 .2012 يف عاـ 162 قطرم مقارنة بالعجز الذم بلغ كبو ريال مليار 198.370
( 2013- 2008)تطور ميزاف اؼبدفوعات لدكلة قطر خالؿ الفًتة : (4- 3)اعبدكؿ رقم 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008البيػػػػػػػػػػػػاف 

 227.816 224.171 189.200 87.184 23.255 96.804رصيد اغبساب اعبارم 

- 198.370- 162.002- 227.805- 38.868 2.197- 87.308اغبساب الرأظبارل كاؼبارل 

 32.994 58.529- 52.211 44.393 30.258 1.623فائض ميزاف اؼبدفوعات 

. 68،ص 2014، 1، العدد 34النشرة اإلحصائية الفصلية مصرف قطر المركزي المجلد:المصدر 
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 (:Exchange rate) سعر الصرف- 4
 فيتبٍت سياسة تثبيت سعر صرؼ الرياؿ القطرم 2013استمر مصرؼ قطر اؼبركزم خالؿ عاـ

كاعتمدت سياسة ربط الرياؿ القطرم . لكل دكالرريال 3.64مقابل الدكالر األمريكي بسعر كسطي قدره 
 كقبحت إسًتاتيجية الربط يف اغبفاظ على ثبات قيمة الرياؿ القطرم 2001بالدكالر األمريكي منذ سنة 

. على مدل أكثر من عقدين من الزمن، فبا حقق دعما لالقتصاد القطرم فيتجنب ـباطر تقلبات األسعار 
عالكة على ذلك، فإف عملة الواليات اؼبتحدة ىي اؼبعتمدة كأساس يف معظم عقود تصدير النفط كالغاز 

. للدكؿ، حيث يوفر ىذا الربط أساسا موثوقا يؤمن استقرار اقتصاد الدكلة 
بينما يستخدـ التباين لتحليل مدل تأثَت الرياؿ القطرم بالعمالت الدكلية الرئيسية كحقوؽ 

السحب اػباصة، كقد شهد متوسط سعر صرؼ  الرياؿ القطرم ارتفاعا أماـ العمالت الرئيسية األخرل 
. 2013خالؿ عاـ 

 .2013تطور سعر الصرؼ مقابل الدكالر خالؿ السداسي الثاشل لسنة : (8- 3)الشكل رقم 

 
،ص 2013، 75صندوق النقد العربي،النشرة الفصلية لقاعدة بيانات األسواق المالية العربية، العدد :المصدر 

65 .
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 دراسة استقرارية مؤشر سوق الدوحة: المبحث الثاني
كباكؿ من خالؿ ىذا اؼببحث  دراسة مدة كفاءة سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية، كذلك من خالؿ 

دراسة سلوؾ األسعار اليومية ألسهم الشركات اؼبدرجة يف السوؽ كاؼبعرب عنها دبؤشر السوؽ اؼبرجح بالقيمة 
 إذل غاية  01/01/2008 )السوقية لألسهم القابلة للتداكؿ ،كذلك خالؿ الفًتة اؼبمتدة مابُت 

.  مشاىدة يومية1412فبا يعطينا  ( 01/12/2013
قبل الشركع يف دراسة تقلبات أم ظاىرة اقتصادية البد من التأكد أكال من كجود اذباه يف السلسلة 

 staionary time)الزمنية، كحسب طبيعة مبو السلسلة يبكننا أف مبيز بُت سالسل زمنية مستقرة 
series)  كسالسل زمنية غَت مستقرة،(non staionary time series) إف . أم ذات اذباه

السلسلة اؼبستقرة  ىي تلك اليت تتغَت مستوياهتا مع الزمن دكف أف يتغَت اؼبتوسط فيها،كذلك من خالؿ فًتة 
زمنية طويلة نسبيا، أم أف السلسلة ال يوجد فيها اذباه ال كبو الزيادة كال كبو النقصاف، أما السلسلة الزمنية 

 .1غَت مستقرة فإف اؼبتوسط فيها يتغَت باستمرار كبو الزيادة أك النقصاف 
اختبار االستقرارية، كىذه االختبارات ىي اختبار اعبذر الوحدكم ، اختبار  ىناؾ طرؽ عدة لقياس

البياشل لدكاؿ االرتباط الذايت،اختبار فليب  ، اختبار عن طريق التمثيل(Dickey-Fuller)فولر- دكي
. KPSS( 1992)، اختبار(PHlips-Perron)بَتكف 
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 عرض تطور مؤشر سوق الدوحة لألوراق المالية:المطلب األول 
: نعرض تطور مؤشر سوؽ الدكحة للفًتة اؼبدركسة، كىذا ما يوضحو الشكل التارل 

 (31/12/2013-01/01/2008)تطور مؤشر سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية للفًتة : (9- 3)الشكل 
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      يالحظ من الشكل أعاله درجة تشتت كبَت ؼبؤشر سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية أم أف السلسلة غَت 
 ليصل إذل قمة مستوياتو 2008مستقرة، حيث نالحظ مواصلة مؤشر السوؽ مساره الصعودم خالؿ سنة 

كمنذ ارتقائو إذل أعلى اؼبستويات ، ازبذ مؤشر . نقطة 12627.32 عند النقطة 2008يف شهر جواف 
، حيث استمر تراجع أسعار 2008السوؽ منحٌت ىبوطيا على مدل تسعة أشهر بداية من شهر جواف 

أسهم الشركات اؼبدرجة يف السوؽ ككاصل أداء السوؽ يف الًتاخي بصورة تدرهبية إذل أف سجل مؤشر 
 ،كىذا راجع لتأثَت 2009 نقطة بداية شهر مارس 4230.19السوؽ أدسل مستول لو عند مستول 

كمنذ شهر . األزمة اؼبالية على سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية بصفة خاصة كعلى االقتصاد القطرم بصفة عامة
 بدأ أداء السوؽ بالتحسن تدرهبيا حيث كاصل مؤشر السوؽ منحٌت صعوديا لتعويض 2009مارس 

 .خسائره بشكل تدرهبي
كلتأكيد أف السلسلة الزمنية ؼبؤشر سوؽ الدكحة غَت مستقرة هبب علينا القياـ دبجموعة من االختبارات 

. للكشف عن استقرارية السلسلة
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دراسة استقرارية المؤشر باستخدام دالة االرتباط الذاتي واختبار ديكي فولر : المطلب الثاني 
 : اختبار معنوية معامالت دالة االرتباط الذاتي  -1

 مستقرة إذا كانت معامالت دالة االرتباط يساكم الصفر أك ال ىبتلف معنويا DSMتكوف السلسلة 
حيث يبكن إجراء اختبار مشًتؾ .على الصفر،أم أف معامالت االرتباط الذايت كلها داخل ؾباؿ الثقة
، ىذا االختبار (Ljung-Box)ؼبعنوية معامالت االرتباط اآليت كمجموعة كذلك باستخداـ اختبار 

اعبدكلية، حيث يتم رفض  2X احملسوبة أكرب من Q-Statيؤكد بأف السلسلة تكوف غَت مستقرة يف حالة 
 ينص على أف كل معامالت االرتباط الذايت يساكم للصفر،كنقبل فرضية عدـ انعداـ الذم  H0الفرض العدمي 

 .معامالت االرتباط الذايت
 نتائج اختبار معنوية معامالت دالة االرتباط الذايت : (5-3)اعبدكؿ رقم 

 
 Eviews 07من اعداد الطالب باالعتماد على برنامج : المصدر 

نالحظ من خالؿ اعبدكؿ أعاله أف معامالت االرتباط الذايت كلها خارج ؾباؿ الثقة،كاؼبعرب عنها 
كيبكننا اثبات . باػبطُت اؼبتقطعُت فبا يعٍت اف السلسة زبتلف معنويا على الصفر، كبالتارل فهي غَت مستقرة

، حيث توافق اإلحصائية احملسوبة ؽبذا االختبار آخر قيمة ((Ljung-Box ذلك من خالؿ اختبار
.  =Q-Stat (31051) كاليت بلغت  Q-Statللعمود 
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             = 37.652 أكرب من القيمة اعبدكلية لتوزيع كام مربع كاليت تساكم Q-Statكدبا أف قيمة 
فرضية عدـ انعداـ معامالت  H1انعداـ معامالت االرتباط الذايت، كنقبل فرضية  H0كبالتارل نرفض 

. DMSاالرتباط الذايت،فبا يوضح عدـ استقرارية السلسلة 
 : test(DF) Dickey-Fuller فولر - اختبار ديكو -2

 على البحث يف االستقرارية أك عدمها Dickey-Fuller،1979)) فولر -تعمل اختبارات ديكي
عشوائية  أك (déterministe )لسلسلة زمنية ما،كذلك بتحديد مركبة االذباه العاـ ،سواء كانت ربديديو

(Stochastique).  كيقـو اختبارDF1 باستخداـ عدد من صيغ االكبدار تتمثل فيما يلي  :
 

 
 

 
 

 : حيث أف
كسط حسايب معدـك ،تباين ثابت ،كقيم غي مرتبطة :حد اػبطأ العشوائي، كالذم يفًتض فيو: حيث

 (عندئذ يسمى حد اػبطأ أك التشويش األبيض)
  ىو نفسو اختبار الفرضية: إف اختبار الفرضية

: كيف كل الصيغ الثالثة اليت تكوف عليها الفرضيات من الشكل 

              
  

يف  ()  أم   إف مبدأ ىذا االختبار بسيط كيتمثل يف إذا ربققت الفرضية 
. أحد النماذج الثالثة فإف السلسلة غَت مستقرة 

 :فولر -  نقـو بتقدير النماذج الثالثة اػباصة باختبار دكيEviews 07كباالستعانة بربنامج 
                                                 

.209مرجع سابق،صشيخي ؿبمد، -   1  
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(: 3)تقدير النموذج رقم - 3-1
 

 :بُت اعبدكؿ التارل نتائج تقدير اؼبعادلة 
  ( 3)نتائج تقدير النموذج رقم : (6-3)اعبدكؿ رقم 
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ليس معنوم كىبتلف على  (0.1559)  نالحظ من اعبدكؿ أعاله أف معامل خط االذباه يساكم
)-كىي أكرب من اعبدكلية  (1.481-)الصفر،كمنو نرفض كجود اذباىات ثابتة كلدينا اإلحصائية احملسوبة 

 ، كبالتارل قبوؿ الفرض العدمي كمنو يوجد جذر كحدكم كالسلسلة غَت %5عند مستول معنوم  (3.41
. مستقرة 

( 2)تقدير النموذج رقم - 3-2
 :بُت اعبدكؿ التارل نتائج تقدير اؼبعادلة 

 
 (2)نتائج تقدير النموذج رقم : (7- 3)اعبدكؿ رقم
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 Eviews 07من إعداد الطالب باالعتماد على برنامج  :اؼبصدر

( 2.86)-كىي أكرب من اعبدكلية  (1.29-)نالحظ من اعبدكؿ أعاله أف اإلحصائية احملسوبة 
 ، كبالتارل قبوؿ الفرض العدمي كمنو يوجد جذر كحدكم كالسلسلة غَت مستقرة %5عند مستول معنوم 

. 
(: 01)تقدير نموذج رقم - 3-3
  

: بُت اعبدكؿ التارل نتائج تقدير اؼبعادلة 
 (01)نتائج تقدير مبوذج رقم :(8- 3)اعبدكؿ رقم 
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 Eviews 07من إعداد الطالب باالعتماد على برنامج  :اؼبصدر

( 2.86)-كىي أكرب من اعبدكلية  (0.042-)نالحظ من اعبدكؿ أعاله أف اإلحصائية احملسوبة 
 ، كبالتارل قبوؿ الفرض العدمي كمنو يوجد جذر كحدكم كالسلسلة غَت مستقرة %5عند مستول معنوم 

 .
 فإف الصيغة اؼبالئمة إلثبات فرضية اعبذر ففي حالة كجود مشكلة االرتباط الذايت يف باغبد العشوائي 

 . (ADF) فولر اؼبطور –الوحدكم ىي استخداـ اختبار دكي 
دراسة استقرارية المؤشر باستخدام اختبار ديكي فولر المتطور واختبار فليب :المطلب الثالث 
. kpssبيرون واختبار 

  :Dickey-Fuller Augmentes (ADF)فولر المطور  –اختبار دكي- 1
كعلى التقدير بواسطة اؼبربعات   تركز على الفرضية  (ADF)إف اختبارات  

: الصغرل
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، حبيث يستخدـ الفركقات ذات الفجػػػوات DF وبمل نفس خصائص اختبار ADFإف اختبار 
  ، حيث الزمنيػػػػػة 

 كيتم إدراج عدد من الفركقات حىت زبتفي مشكلة االرتباط اخل،.......،
. الذايت

:  يف اعبدكؿ التارل ADFيبكن تلخيص نتائج تقدير النماذج الثالثة الختبار 
(: 4،5،6)بُت اعبدكؿ التارل نتائج تقدير اؼبعادلة  : (9-3)اعبدكؿ رقم 
  (06،05،04)نتائج تقدير نماذج :(8- 3)الجدول رقم

 
 
 
 
 
 
 

 Eviews 07من إعداد الطالب باالعتماد على برنامج :المصدر 
تساكم  (06)،(05)،(04)نالحظ من اعبدكؿ أعاله أف احتماالت النماذج الثالثة

 ، كبالتارل نقبل الفرض 0.05على الًتتيب كبالتارل صبيعها أكرب من   (0.63)،(0.46)،(0.70)
 .،كىي غَت مستقرة  (DMS) أم يوجد جذر كحدكم للسلسلة  مؤشر بورصة قطر H0العدمي 

: Phillips –Perron( 1998 )اختبار فليب بيرون  -2

يعترب ىذا االختبار غَت اؼبعلمي فعاال ، حيث يأخذ بعُت االعتبار التباين الشرطي لألخطاء ، فهو يسمح 
( 1998)بإلغاء التحيزات الناذبة عن اؼبميزات اػباصة للتذبذبات العشوائية ، حيث اعتمد فيليبس بَتكف 

: يتم إجراء ىذه االختبار يف أربعة مراحل .DF  ،ADFنفس التوزيعات احملدكدة 
 ،مع حساب اإلحصائيات DFالنماذج الثالثة القاعدية الختبار  OLS تقدير بواسطة -

 .اؼبرافقة

 (   06)نتائج تقدير نموذج رقم                 (05)نتائج تقدير نموذج رقم                (04)            نتائج تقدير نموذج رقم 
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: تقدير التبياين قصَت اؼبدل  -

. سبثل البواقي  :     حيث 
، اؼبسمى التباين طويل اؼبدل، اؼبستخرج من خالؿ التباينات اؼبشًتكة تقدير اؼبعامل اؼبصحح  -

 :لبواقي النماذج السابقة،حيث 

 
 

 
، كاؼبقدرة بعدد اؼبشاىدات Iمن أجل تقدير ىذا التباين هبب من الضركرم إهباد عدد التباطؤات 

 Tالكلية :                   على النحو التارل

  فيليبس إحصائيةحساب  -

 :بَتكف ك
 

تشويشا تكوف              يف اغبالة التقاربية عندما - 1كذلك مع كالذم يساكم 
ماؾ كينوف  ىذه اإلحصائية تقارف مع القيمة اغبرجة عبدكؿ . أبيض 

(Mackinnon). كباالعتماد على الربنامج اإلحصائيEviews 07  كانت نتائج تقدير النماذج 
: الثالثة كالتارل 

(: 3،2،1)بُت اعبدكؿ التارل نتائج تقدير اؼبعادالت 
( 03،02،01)نتائج تقدير مباذج :(10- 3)اعبدكؿ رقم

 
 
 
 
 
 
 

(                                                       03)نتائج تقدير نموذج رقم                     (02)نتائج تقدير نموذج رقم                    (01)نتائج تقدير نموذج رقم             
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 Eviews 07من إعداد الطالب باالعتماد على برنامج :المصدر 

تساكم  (03)،(02)،(01)نالحظ من اعبدكؿ أعاله أف احتماالت النماذج الثالثة
 ، كبالتارل نقبل الفرض 0.05على الًتتيب كبالتارل صبيعها أكرب من  (0.65)،(0.53)،(0.77)

. ،كىي غَت مستقرة  (DMS) أم يوجد جذر كحدكم للسلسلة  مؤشر بورصة قطر H0العدمي 
 Kpss(1992)اختبار   -3

 استخداـ اختبار مضاعف phillips ،Schmidt،Shin(1992)،Kwiatkowskiاقًتح  
الغرانج الختبار فرضية العدـ اليت تقرر االستقرارية للسلسلة ،كيكوف  على النحو Kpssاختبار 

: التارل 
 ، كبسب اجملموع اعبزئي للبواقي                                      (03)،(02)بعد تقدير النماذج  -1

 .  بنفس طريقة فيليبس كبَتكفتقدير التباين الطويل األجل  -2

 من Kpssكبسب إحصائيات اختبار  -3 العالقة 

 اكرب من القيمة اغبرجة LMإذا كانت اإلحصائية احملسوبة  :(فرضية االستقرار)نرفض فرضية العدـ  -4
 .Phillips ،Schmidt،Shin ،Kwiatkowskiاؼبستخرجة من اعبدكؿ اؼبعد من الطرؼ 

 . أصغر من القيمة اغبرجةLMإذا كانت اإلحصائية : نقبل بفرضية االستقرار  -

 كانت نتائج تقدير النماذج الثالثة  Eviews 07كباالعتماد على الربنامج اإلحصائي  -
 :كالتارل 

( 03،02)نتائج تقدير مباذج :(11- 3)اعبدكؿ رقم
 
 
 
 

 (03)نتائج تقدير نموذج رقم                                            ( 02)نتائج تقدير نموذج رقم 
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 Eviews 07من إعداد الطالب باالعتماد على برنامج :المصدر 
تساكم  (03)،(02) لكل من النموذجُتLMنالحظ من اعبدكؿ أعاله أف القيمة اغبرجة لػػ 

 كاليت تساكم %5على الًتتيب كبالتارل صبيعها أكرب من القيمة اغبرجة عند مستول  (0.56)،(0.42)
 كنقل بالفرض البديل أم مؤشر H0على الًتتيب ، كبالتارل نرفض الفرض العدمي  (0.46)،(0.14)

. غَت مستقرة  (DMS)بورصة قطر 
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نمذجة قياسية لمؤشر السوق بداللة االستثمار األجنبي غير : المبحث الثالث 
 المباشر 

بعد عرض كمناقشة لواقع كأداء سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية كاذل دراسة استقرارية اؼبؤشر للبورصة 
من خالؿ ىذا اؼببحث سوؼ كباكؿ االستفادة من األساليب اإلحصائية اليت توفرىا لنا نظرية االقتصاد 

-2008خالؿ الفًتة  (DMS)القياسي يف كتابة التغَتات الشهرية ؼبؤشر سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية 
 . ، شهريا كمتغَت تابع بداللة االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر اؼبفسر لو2013

اإلطار العام لدراسة الحالة : المطلب األول 
:   عينة الدراسة  -1

تتمثل عينة الدراسة يف سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية كالقطاعات العاملة كىي قطاع البنوؾ كاؼبؤسسات 
 01/01/2008اؼبالية، كقطاع اػبدمات، كقطاع الصناعة،كقطاع التأمُت،كذلك خالؿ الفًتة اؼبمتدة مابُت 

 مشاىدة علما أف ىذه اؼبشاىدات سبثل اؼبؤشر 72، كذلك مشاىدات تقدر ب 01/12/2013إذل 
. الشهرم لبورصة قطر 

 :بيانات الدراسة واألساليب اإلحصائية المعتمدة   -2

مت صبع اؼبعلومات كالبيانات باالعتماد على النشرات الشهرية الصادرة عن سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية 
كاػباصة دبؤشر السوؽ سواء على مستول البورصة أك على مستول القطاعات العاملة فيها ، ككذلك 

بالنسبة لالستثمار األجنيب غَت اؼبباشر فقد مت سبثيلو بعدد األسهم اؼبكتب فيها قبل اؼبستثمرين 
. (غَت القطريُت)األجانب

أما فيما ىبص األساليب اإلحصائية اؼبعتمدة ، فإف الدراسة تعتمد على استخداـ أسلوب االكبدار 
اػبطي اؼبتعدد كالبسيط إلثبات مدل صحة فركض الدراسة، كذلك الختبار العالقة بُت اؼبتغَت التابع 

كاؼبتغَتات اؼبستقلة ، كقياس مدل تفسَت اؼبتغَتات اؼبستقلة للمتغَت التابع ، كمن أجل الكشف عن ذلك مت 
.  Eviews07االعتماد على الربنامج 

 :متغيرات الدراسة - 3
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تتمثل متغَتات الدراسة يف طبسة متغَتات،مقسمة على متغَت تابع كاحد كثالث متغَتات مستقلة 
: كاؼبتمثلة يف 

، حيث يعترب من أىم (DMS)يتمثل اؼبتغَت التابع للدراسة يف مؤشر السوؽ :اؼبتغَت اؼبتابع  -1
اؼبؤشرات الرئيسية اؼبعربة ألداء السوؽ كاؼبستخدمة لقياس التغَتات اليت تطرأ على أسعار 

 .  األسهم خالؿ فًتة معينة

 :تتمثل اؼبتغَتات اؼبستقلة يف أربعة متغَتات كىي:  اؼبتغَتات اؼبستقلة  -2

- IFB : االستثمار األجنيب يف قطاع البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

- IFI :  االستثمار األجنيب يف قطاع الصناعة

- IFA : االستثمار األجنيب يف قطاع التأمينات

- IFS :االستثمار األجنيب يف قطاع اػبدمات 

تقديم النموذج القياسي المقترح لمؤشر سوق الدوحة لألوراق المالية  : المطلب الثاني 
سوؼ نتطرؽ يف ىذا اؼبطلب على ربديد النموذج القياسي ؼبؤشر سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية 

-01/01/2008)الصيغة اإلحصائية للنموذج المقترح لمؤشر السوق خالل الفترة- 1
31/12/2013:) 

: فيما يلي تقدصل بسيط للكتابة الرياضية للنموذج القياسي اؼبمثل لتغَتات مؤشر سوؽ الدكحة 
 :الكتابة الرياضية الخطية للمعادالت اإلجمالية لمؤشر السوق -1-1

- 2008بفرض كجود عالقة خطية بُت اؼبتغَتات الشهرية ؼبؤشر سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية خالؿ الفًتة 
االستثمار األجنيب يف قطاع البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية كاالستثمار األجنيب ) بداللة كل من اؼبغَتات 2013

حيث . (يف قطاع الصناعة كاالستثمار األجنيب يف قطاع التأمينات ك االستثمار األجنيب يف قطاع اػبدمات
: يبكن كتابة اؼبعادلة
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: حيث 
مؤشر السوؽ  :

 IFB، IFA،IFI، IFS : االستثمار األجنيب يف قطاع البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية كقطاع التأمينات
.  كقطاع الصناعة كقطاع اػبدمات

. معامالت النموذج القياسي:
t :  (األشهر )اؼبشاىدات 

  حد اػبطأ
  ( :Correlation analysis) تحليل االرتباط  -1-2

. Eviews 07نقـو بتحليل نتائج االرتباط بُت اؼبتغَتات خالؿ فًتة اؼبدركسة كذلك باالستعانة بربنامج 
نتائج االرتباط بُت متغَتات النموذج  : (12- 3)              كاعبدكؿ رقم 

DMS IFA IFB IFI IFS المتغيرات 

0.285781-  0.387350-  0.349784 0.380471 1 IFS 

0.271580-  0.194011-  0.010702-  1 0.380471 IFI 

0.169539 0.528037-  1 0.010702-  0.349784 IFB 

0.156051 1 0.528037-  0.194011-  0.387350-  IFA 

1 0.156051 0.169539 0.271580-  0.285781-  DMS 

. Eviews 07كبرنامج اإلحصائي  (01)من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات اؼبلحق رقم :المصدر 
نالحظ من خالؿ مصفوفة معامالت االرتباط الواردة أعاله، أف معامل االرتباط أخذ عدد قيم من 
موجب كسالب كمتوسط، حيث توجد عالقة ضعيفة بُت مؤشر سوؽ كاالستثمار األجنيب يف قطاع البنوؾ 

،أما بُت مؤشر السوؽ كاالستثمار األجنيب يف (15.5%)كاؼبؤسسات اؼبالية حيث بلغ معامل االرتباط 
قطاع اػبدمات كاالستثمار األجنيب يف قطاع الصناعة فقد كانت العالقة متوسطة كسالبة حيث بلغت 

بينما بلغت قيمة االرتباط بُت مؤشر السوؽ كاالستثمار يف قطاع  على التوارل،(27%-،-%28.5)
 .( 15%)التأمينات حوارل 

 أما فيما ىبض اؼبتغَتات اؼبستقلة كاف معامل االرتباط ضعيفا نوعا ما فيما بينها،حيث سجلت
االستثمار األجنيب يف قطاع الصناعة كاالستثمار األجنيب يف قطاع اػبدمات بقيمة  أكرب قيمة موجبة بُت

،بينما سجلت اكرب قيمة سالبة بُت االستثمار األجنيب يف قطاع اػبدمات كاالستثمار األجنيب يف  (38%)
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،بينما سجلنا أصغر قيمة سالبة بُت   (%39-)قطاع البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية حيث بلغت حوارل 
االستثمار األجنيب يف قطاع البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية كاالستثمار األجنيب يف قطاع الصناعة حيث بلغت 

 -( .%1)القيمة حوارل 
 :(Regression Analysis)تحليل االنحدار  -1-3

هندؼ من خالؿ ربليل نتائج االكبدار اػبطي اؼبتعدد إذل ربديد معادل النموذج اؼبقدرة للنموذج 
.  إلثبات صحة فركض الدراسة 

:  كبصل على نتائج االكبدار اؼبتعدد التالية Eviews07كباالستعانة  بربنامج اإلحصائي 
نتائج االكبدار اػبطي اؼبتعدد للنموذج : (13- 3)اعبدكؿ رقم 

 
 (01) كاؼبلحق رقمEviews 07 من إعداد الطالب باالعتماد على برنامج :اؼبصدر

: من خالؿ اعبدكؿ أعاله كبلل نتائج اعبدكؿ كما يلي
 : صياغة النموذج -1-3-1

من خالؿ اعبدكؿ يتبُت كجود عالقة طردية بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة كاؼبتغَت التابع ما عدا االستثمار 
األجنيب يف قطاع اػبدمات كىو ما تظهره معامالت النموذج ، أم كجود عالقة طردية بُت مؤشر السوؽ 

كاالستثمار األجنيب يف كل من قطاع التامُت كقطاع الصناعة كقطاع البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية ، بينما توجد 
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كبالتارل يبكن كتابة معادلة النموذج كما .عالقة عكسية بُت مؤشر السوؽ كاالستثمار يف قطاع اػبدمات 
: يلي
 

يف الدراسات القياسية ال يكفي تقدير النموذج كاستخراج اؼبعادلة يف قياس العالقة بُت مؤشر السوؽ 
كاالستثمار األجنيب يف القطاع االقتصادية ، حيث ال يبكن اعتماد ىذه اؼبعادلة إال بعد تشخيص القوة 

: اإلحصائية كذلك عرب ؾبموعة من النقاط 
 .اختبار معنوية اؼبعادل اؼبقدرة  -

 .اختبار جودة التوثيق -

 .(بواسطة اختبار فيشر)اختبار اؼبعنوية الكلية للنموذج  -

 .(DWبواسطة إحصائية داربن كاتسوف ) اختبار الذايت لألخطاء -

: اختبار معنوية المعالم المقدرة  -1-3-2

 Probأف C( B0)للثابت ( Prob)نالحظ من اعبدكؿ أعاله أف احتماؿ الوقوع يف اػبطأ من النوع األكؿ 

 كبالتارل الثابت ليس لو معنوية إحصائية كيبكن حذفو %5 كىي أكرب من اؼبستول اؼبعنوم 0.67تساكم 
فهو أقل من اؼبستول اؼبعنوم  B4 كB3 كB2 كB1  لكل منProbمن النموذج،أما فيما ىبص احتماؿ 

 . ، أم أف اؼبعامالت ؽبا معنوية إحصائيةH1 كبالتارل نقبل بالفرضية %5
  :اختبار جودة التوفيق -1-3-3

 كمن خالؿ اعبدكؿ نالحظ إف اختبار جودة التوفيق للنموذج تتم ربديدىا من خالؿ معامل التحديد
 من %45.6 أم أف اؼبتغَتات اؼبستقلة للدراسة تفسر لنا 0.4561يساكم  أف معامل التحديد للنموذج

. التغَت يف مؤشر السوؽ للفًتة اؼبدركسة
 :(بواسطة اختبار فيشر)اختبار المعنوية الكلية للنموذج  -1-3-4
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يتم اختبار اؼبعنوية الكلية للنموذج من خالؿ اختبار فيشر،كيتم قبوؿ أك رفض النموذج كذلك 
 مع القيمة اعبدكلية ؽبذا االختبار، أك من خالؿ القيمة F-Statisticدبقارنة القيمة احملسوبة ؽبذا االختبار 

. %5 مع اؼبستول اؼبعنوم Prob(F-Statistic)االحتمالية إلحصائية فيشر
 قبد أهنا أقل 00كاؼبقدرة ب  Prob(F-Statistic)كمن خالؿ القيمة االحتمالية إلحصائية فيشر

 كبالتارل ىنا يتم قبوؿ النموذج إحصائيا ،كمنو فالنموذج اؼبقدر لو داللة كمعنوية 0.05من اؼبستول اؼبعنوم 
. كلية كاؼبعادل اؼبقدرة للنموذج زبتلف على الصفر

: اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء -1-3-5

قبد من صبلة الفرضيات اليت تعتمد عليها طريقة اؼبربعات الصغرل فرضية انعداـ االرتباط الذايت بُت 
– لذا نقـو باختبار للتحقق من كجود ىذا االرتباط من عدمو فيجرم اختبار داربن . األخطاء
لك ، كىو من أىم االختبارات الشائعة للكشف عن للقياـ بذ    Durbin-Watsonكاتسوف

االرتباط الذايت من الدرجة األكذل بُت األخطاء اؼبقدرة كالشكل التارل يوضح مناطق قبوؿ أك رفض اختبار 
DW .

 .DWمناطق ازباذ القبوؿ كالرفض الختبار داربن كاتسوف  (:10- 3)الشكل رقم 
 
 

 من إعداد الطالب اعتماد على اؼبعطيات: اؼبصدر 
 من جدكؿ داربن كاتسوف،  d2ك  d1  من خالؿ جدكؿ داربن كاتسوف قبد أف

كىي  (0.695672)للنموذج   ، حيث سبثل قيمة دارين كاتسوف(d1=1.49، d2=1.74)تساكياف
كىو فبا يدؿ على كجود ارتباط ذايت موجب بُت من الدرجة  (1.49- 0)توجد يف اجملاؿ ما بُت       

 .األكذل

 
 

 0 d1=1.49 d2=1.74 

 

4- D2=2.26 

 

4- d1=2.51 

 

4 2 

               ب        دد

  

              و ب
                           

       دد
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تقديم النموذج القياسي باستعمال القيم المصححة لمؤشر سوق الدوحة :المطلب الثالث
لألوراق المالية 

:  معالجة االرتباط الذاتي للنموذج  -1

: لدينا النموذج القياسي اؼبقًتح ؼبؤشر سوؽ الدكحة من الشكل 
. 

 
كيبكن عدة طرؽ لتقدير معامل االرتباط الذايت من الدرجة األكذل، حيث سنحاكؿ تطبيق طريقة التكرارات 

كيف حالة ما إذا بقي مشكل االرتباط لألخطاء قائما بعد تصحيحو .كذلك إلزالة االرتباط الذايت لألخطاء 
، فإنو سيتم معاعبتو بنفس الطريقة ، بإجراء الفركقات من الدرجة األكذل على القيم اؼبصححة حىت يتم 

 .معاعبة ىذا اؼبشكل 
: تقدير معالم االرتباط الذاتي من الدرجة األولى - 1-1

 ، كطريقةDurbin-Watsonىناؾ عدة لتقدير معامل االرتباط الذايت من الدرجة األكؿ مثل طريق 
Theil-Nagar كطريقة ،Cochrane- Orcutt. كلكن سوؼ نقتصر على استخداـ تقدير معامل

: من إحصائية داربن كاتسوف  Pاالرتباط الذايت 
  ، حيث DW انطالقا من إحصائية Pتقدير : اػبطوة األكذل 

 
 

 : تقدير النموذج بعد إجراء التعديالت على اؼبشاىدات حبساب شبو الفركقات :الخطوة الثانية 

  
 

 Bn....،1B،(1-P) =B*0 :                       .اؼبعادل اؼبقدرة بطريقة اؼبربعات الصغرل ىي : أم 
: تقدير النموذج األولي باستعمال القيم المصححة - 1-2
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 على نقـو بتقدير النموذج األكرل السابق كلكن يف ىذه اؼبرة استخداـ القيم اؼبصححة 
.  Eviews 07 كذالك باالستعانة بربنامج  ك ك ك

 نتائج تقدير مبوذج مؤشر السوؽ بعد تصحيح مشكل االرتباط الذايت لألخطاء : (14- 3)اعبدكؿ رقم 

 
من خالؿ اعبدكؿ أعاله نستنتج صيغة النموذج اؼبصحح األكرل ؼبؤشر سوؽ الدكحة بعد تصحيح 

: مشكل االرتباط الذايت لألخطاء 
 

: الدراسة اإلحصائية للنموذج  -1-3

: تتم الدراسة اإلحصائية للنموذج من خالؿ النقاط التالية 
 :اختبار معنوية المعالم المقدرة -1-3-1

-tستيودنت ؼبعادل النموذج  من خالؿ اعبدكؿ أعاله نالحظ أف اختبار 
statistic( 3.09،4.69،2.98    ،5.39-،4.29)  صبيعها بالقيمة اؼبطلقة أكرب من القيمة اجملدكلة

 للثابت (Prob)،كما نالحظ من اعبدكؿ أيضا أف احتماؿ الوقوع يف اػبطأ من النوع األكؿ 1.959

على الًتتيب ،حيث صبيعها أقل من اؼبستول اؼبعنوم  (0،0،0.004،0،0.002) تساكم Probأف 
.  ، أم أف اؼبعامالت اؼبقدرة للنموذج صبيعها ؽبا معنوية إحصائيةH1  كبالتارل نقبل بالفرضية5%
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:                                                                                اختبار جودة التوفيق -1-3-2
 كأف معامل التحديد 0.39 يساكم من خالؿ اعبدكؿ أعاله نالحظ أف معامل التحديد اؼبعدؿ للنموذج

 من التغَت يف %43.13 أم أف اؼبتغَتات اؼبستقلة للدراسة تفسر لنا 0.4313يساكم  للنموذج
 .مؤشر السوؽ للفًتة اؼبدركسة

 :(بواسطة اختبار فيشر)اختبار المعنوية الكلية للنموذج -1-3-3
 قبد أهنا 00 كاؼبقدرة ب Prob(F-Statistic)كمن خالؿ القيمة االحتمالية إلحصائية فيشر

 كبالتارل ىنا يتم قبوؿ النموذج إحصائيا ،كمنو فالنموذج اؼبقدر لو داللة 0.05أقل من اؼبستول اؼبعنوم 
. كمعنوية كلية كاؼبعادل اؼبقدرة للنموذج زبتلف على الصفر

: اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء-1-3-4
( 3-10)، نالحظ من خالؿ مقارنتو بالشكل رقم  ((DW=2.22خالؿ قيمة داربن كاتسوف  من

الذم ينب مناطق القبوؿ كالرفض الختبار داربن كاتسوف أنو ال يوجد ارتباط ذايت كذلك ألف قيمة داربن 
،فبا يدؿ على عدـ D2=2.26،( d2=1.74 -4)كاتسوف ؿبصورة يف ؾباؿ االستقاللية التامة لألخطاء 

. كجود ارتباط ذايت من الدرجة األكذل 
من خالؿ الدراسة اإلحصائية للنموذج قبد أف النموذج مقبوؿ من الناحية اإلحصائية عبميع 

 كيبكن توضيح %43.13 ، حيث بلغت القدرة التفسَتية حوارل %5اؼبتغَتات التابعة عن مستول داللة 
ذلك من خالؿ عرض التمثيل البياشل للسلسلة اؼبقدرة مع اغبقيقية ؼبعادلة مؤشر السوؽ ،كىو ما يبينو 

: الشكل التارل 
التمثيل البياشل للسلسلة اغبقيقية مع النموذج اؼبقدر ؼبعادلة مؤشر السوؽ :(11-3)الشكل رقم 



 دراست تطبيقيت ألثر االستثًار األجنبي غير انًباشر عهى أداء سىق انذوحت نألوراق انًانيت:انفصم انثانث

 

-196- 
 

 
 Eviewsمن إعداد الطالب باالعتماد على معطيات الدراسة وعلى مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر 

07. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دراست تطبيقيت ألثر االستثًار األجنبي غير انًباشر عهى أداء سىق انذوحت نألوراق انًانيت:انفصم انثانث

 

-197- 
 

: الفصل الثالث خالصة 
يعترب سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية من األسواؽ اؼبالية العربية األكثر تنظيما كمبوا اقتصاديا، كذلك 
من خالؿ مبو بعض القطاعات االقتصادية كزيادة عدد الشركات اؼبدرجة فيو، كلعل أىم تطور حصل يف 

السوؽ ىو رفع تصنيف بورصة قطر إذل بورصة صاعدة لدل كل من مؤشر مورجاف ستانلي لألسواؽ 
الناشئة كمؤشر ستاندر أندبورز، باإلضافة إذل حصوؽبا على العضوية الكاملة يف ارباد البورصات 

،كقد رافق ذلك االقباز جهد 2013، حيث كانتا من أبرز التطورات اليت شهدىا عاـ (WFE)العاؼبي
آخر على مستول احمللي سبثل يف العمل على رفع درجة الوعي االستثمارم كتعزيز ثقافة االستثمار لدل 

. اؼبواطن احمللي كاؼبقيم 
من خالؿ ىذا الفصل فقد قمنا بدراسة اختبار مدل كفاءة سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية ،كذلك 

- اختبار اعبذر الوحدكم ، اختبار دكي)بتطبيق ـبتلف االختبارات اؼبستخدمة يف دراسة ذلك 
البياشل لدكاؿ االرتباط الذايت،اختبار فليب بَتكف  ، اختبار عن طريق التمثيل(Dickey-Fuller)فولر

(Philips-Perron)( 1992)، اختبارKPSS.) على سلسلة األسعار اليومية ألسهم الشركات ،
اؼبدرجة يف السوؽ كاؼبعرب عنها دبؤشر السوؽ اؼبرجح بالقيمة السوقية لألسهم القابلة للتداكؿ ،كذلك خالؿ 

: ،فقد ربصلنا على النتائج التالية( 01/12/2013 إذل غاية  01/01/2008 )الفًتة اؼبمتدة مابُت 
إف سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية يتميز بوجود جذر كحدكم أم أف السلسلة مستقرة، بالتارل  -

 .فإف األسعار تتحرؾ عشوائيا كأف السوؽ كفئ عند اؼبستول الضعيف 

 أنو توجد عالقة بُت االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر كمؤشر السوؽ ، حيث كجدنا أف تأثَت  -
االستثمار األجنيب زبتلف من قطاع إذل قطاع آخر،إال أف صبيع اؼبتغَتات ؽبا تأثَت على 

مؤشر السوؽ، حيث قبد نسبة قطاع البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية لو تأثَت األكرب عن اؼبؤشر مث 
تليو قطاع اػبدمات الذم لو تأثَت عكسي على مؤشر السوؽ مث تليو قطاع التأمينات مث 

. قطاع الصناعة

فيما ىبص النموذج اؼبقًتح ؼبؤشر السوؽ بداللة االستثمار األجنيب يف القطاعات  -
االقتصادية كذلك بعد تصحيحو كإجراء الفركقات من الدرجة األكذل، توصلنا إذل أف 
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النموذج  مقبوؿ إحصائيا كذلك لوجود داللة إحصائية كلية على النموذج ، حيث أثبت 
من خالؿ معامل التحديد أف االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر يف القطاعات االقتصادية يؤثر 

.   على مؤشر السوؽ،كالنسبة الباقية تؤثر فيها متغَتات أخرل %43.13بنسبة 



 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الا مثثثثةلل
 



 انخاتًت
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اخلامتة  

حاكلنا من خالؿ تناكلنا ؼبوضوع أثر االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر على أداء سوؽ الدكحة لألكراؽ 
اؼبالية، معاعبة إشكالية البحث اليت تدكر حوؿ مدل تأثَت االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر على أداء سوؽ 
الدكحة لألكراؽ اؼبالية،كذلك من خالؿ ثالث فصوؿ ، فصلُت نظريُت كفصل تطبيقي ، باالعتماد على 

. اؼبنهج كاألدكات اؼبشار إليهما يف اؼبقدمة كيف الدراسة التطبيقية انطالقا من الفرضيات اؼبعتمدة
 كذلك من إلى الجوانب النظرية والفنية لسوق األوراق المالية الفصل األولحيث تعرضنا يف 

خالؿ التعرض إذل اعبوانب النظرية لو من خالؿ ربديد موقع سوؽ األكراؽ اؼبالية من السوؽ اؼبارل ، 
باإلضافة إذل ربديد مفهومو كتقسيماتو كأىم األدكات اؼبتداكلة فيو، باإلضافة إذل ربديد مفهـو ككفاءة سوؽ 

. األكراؽ اؼبالية كمعرفة أىم مؤشراتو، باإلضافة إذل ربديد مفهـو التحليل االستثمارم كأدكاتو
كذلك من خالؿ التعرض إذل اعبوانب النظرية الفصل الثاني االستثمار األجنبي غير المباشر أما 

 .  من خالؿ ربديد مفهومو كمزاياه كتصنيفاتو ، باالظافة إذل ربديد دكافعو كؿبدداتو كاالذباىات اغبديثة لو
الفصل الثالث دراسة تطبيقية ألثر االستثمار األجنبي غير المباشر على أداء سوق الدوحة أما 

، حيث تعرضنا فيو إذل اعبوانب النظرية لسوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية كتطورات أداء لألوراق المالية
االقتصاد القطرم،مث دراسة اختبار كفاءة سوؽ الدكحة لألكراؽ اؼبالية كذلك بتطبيق ـبتلف االختبارات 

اؼبستخدمة يف ذلك،ككما قمنا بدراسة أثر االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر يف القطاعات االقتصادية اؼبختلفة 
على أداء سوؽ الدكحة،كذلك من خالؿ القياـ بدراسة قياسية ؼبتغَتات الدراسة كاليت تتمثل يف االستثمار 

األجنيب غَت اؼبباشر يف قطاع البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية كقطاع التأمُت كقطاع اػبدمات كقطاع الصناعة 
كمتغَتات مستقلة كمؤشر السوؽ كمتغَت تابع،كذلك هبدؼ دراسة العالقة بُت اؼبتغَتات كمعرفة نوع العالقة 

. كمدل تأثَت كل متغَت مستقل على اؼبتغَت التابع
: كبعد إسباـ الدراسة خلصنا إذل ؾبموعة من النتائج 

استمرت بورصة قطر منذ تأسيسها يف التطور لتصبح كاحدة من أىم أسواؽ األسهم يف منطقة  -1
اػبليج حيث حققت العديد من االقبازات حيث ارتفع عدد الشركات اؼبدرجة فيها لتشمل 

كربيات الشركات القطرية اليت تشكل جزء مهما من االقتصاد الوطٍت،كما ارتفع عدد 
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اؼبستثمرين اؼبسجلُت الذين أصبحوا أكثر نشاطا كخربة، ككما احتلت بورصة قطر ثاشل أكرب 
بورصة يف اؼبنطقة من حيث الرظبلة السوقية، كىي أفضل البورصات اؼبوجودة يف اؼبنطقة من 

باإلضافة إذل رفع .حيث العائد الذم يفوؽ النسب اؼبوجودة حىت أكرب البورصات العاؼبية
تصنيفها إذل بورصة صاعدة لدل كل من مؤشر مورجاف ستانلي لألسواؽ الناشئة كمؤشر 

ستاندر بورز، باإلضافة إذل حصوؽبا على العضوية الكاملة يف ارباد البورصات 
، لتصبح جنبا إذل جنب مع أسواؽ دكؿ ذات اقتصاديات نامية، باإلضافة إذل (WFE)العاؼبي

متانة االقتصاد القطرم ، كل ىذه العوامل كانت كفيلة عبذب اؼبستثمرين األجانب إذل سوؽ 
. الدكحة لألكراؽ اؼبالية، كىي ما تثبت صحة الفرضية األكذل

إف سلسلة أسعار أسهم الشركات اؼبدرجة يف السوؽ كاؼبعرب عنها دبؤشر السوؽ اؼبرجح بالقيمة  -2
 إذل غاية  01/01/2008)السوقية لألسهم القابلة للتداكؿ،كذلك خالؿ الفًتة اؼبمتدة مابُت 

،تتميز بوجود جذر كحدكم أم أف السلسلة مستقرة، بالتارل فإف األسعار ( 01/12/2013
 .تتحرؾ عشوائيا كأف السوؽ كفئ عند اؼبستول الضعيف كىو ما يثبت صحة الفرضية الثانية 

  زبتلف درجة تأثَت االستثمار األجنيب من قطاع اذل آخر،كأف صبيع اؼبتغَتات ؽبا تأثَت على مؤشر  -3
السوؽ، فبالنسبة لقطاع البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية لو تأثَت األكرب عن اؼبؤشر مث تليو قطاع 

اػبدمات الذم لو تأثَت عكسي على مؤشر السوؽ مث تليو قطاع التأمينات مث قطاع الصناعة 
 .كىو ما يثبت صحة الفرضية الثالثة 

 من خالؿ الدراسة كجدنا أف االستثمار األجنيب يف القطاعات االقتصادية لو تأثَت ذك معنوية  -4
إحصائية، كبالتارل ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية لالستثمار األجنيب يف القطاعات 

 . كىو ما يثبت صحة الفرضية الرابعة%5االقتصادية على مؤشر السوؽ عند مستول معنوم 
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: توصيات وأفاق الدراسة 
: التوصيات  -1

:  بناء على ما كرد يف ىذه الدراسة كبصفة خاصة نتائجها نقًتح ؾبموعة من التوصيات 
ربرير سوؽ األكراؽ اؼبالية كربطها باألسواؽ العاؼبية كذلك من أجل جذب االستثمارات األجنبية  -

غَت اؼبباشرة لسوؽ األكراؽ اؼبالية احمللية كذلك لتوفَت األمواؿ الالزمة إلقامة كتوسيع اؼبشاريع 
االستثمارية للمساىم يف تطوير السوؽ، مع االلتزاـ بقيود معينة ذبعل من ىذا االنفتاح ال 

 .يتعارض مع السياسة االقتصادية للدكلة 

العمل على تطوير القوانُت كالتنظيمات اؼبنظمة لالستثمار كجعلها تتميز بالوضوح  -
كالشفافية،كالعمل على تطوير اؽبيئات االستثمارية كذلك من أجل ضماف تقدصل اؼبعلومات 

 .الدقيقة حوؿ الفرص االستثمارية اؼبتاحة

ضركرة ربسُت مستول الشفافية كاإلفصاح عن اؼبعلومات، ككشف الشركات اؼبدرجة يف البورصة  -
 .عن كاقع أدائها من أجل جذب اؼبستثمر األجنيب 

منح اغبوافز كاؼبزايا التفضيلية من أجل زيادة جاذبية االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر ، حيث قبد  -
اؼبستثمر األجنيب دكما يبحث عن االستثمار يف الدكلة اليت تقدـ أفضل اغبوافز كاؼبزايا خاصة 

 .اؼبتعلقة بتحويل األرباح كاإلعفاءات الضريبية كغَتىا

تشجيع الشركات الوطنية الكربل على إصدار شهادات اإليداع الدكلية كطرحها للتداكؿ عليها  -
 .يف البورصات العاؼبية ، فبا يؤدم  بالتعريف هبا يف األسواؽ العاؼبية

زيادة عملية اػبصخصة عن طريق سوؽ األكراؽ اؼبالية فبا يؤدم إذل زيادة حجم اإلصدارات  -
 .كنوعها كبالتارل يؤدم إذل زيادة يف القيمة السوقية للسوؽ 

 
 



 انخاتًت
 

-203- 

 

 : األفــاق  -2

: أما بالنسبة ألفاؽ البحث فإننا نطرح آفاؽ علمية جديدة تتمثل يف 
 دراسة تأثَت اؼبستثمر األجنيب على اؼبستثمر احمللي يف سوؽ األكراؽ اؼبالية -

 .تأثَت االستثمار األجنيب على قيمة األسهم كمقارنتها باألسواؽ اؼبتقدمة  -

 دكر سوؽ األكراؽ اؼبالية يف التنمية االقتصادية -

 تقييم أداء احملفظة كفق أداء سوؽ األكراؽ اؼبالية -

. القياـ بدراسة حصيلة االستثمار األجنيب يف دكؿ اػبليج العريب -
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 (1)امللحق رؼم
عدد األسهم المكتتب  تعامالت غير القطريين

 بها
تعامالت غير  الفترة القطاعات

 القطريين
عدد األسهم المكتتب 

 بها
 الفترة القطاعات

509.942.085 2.521.932.16

7 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

مبر
نوف

2
0

0
8

 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية  2.192.935.713 555.098.549

في 
جان

2
0

0
8

 

 التأمُت 93.999.000 6.895.403 التأمُت 110.160.600 9.235.786
 الصناعة 765.994.524 71.811.092 الصناعة 822.132.524 65.604.479

235.075.755 2.595.900.87

8 

 اػبدمات 1.817.878.534 206.034.541 اػبدمات

819.858.104 6.050.126.16

9 

  839.839.585 4.104.813.247   

500.033.560 2.521.932.16

7 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

بر 
سم
دي

2
0

0
8

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية  2.229.435.203 564.526.933 

ري 
فيف

2
0

0
8

 

 التأمُت 104.884.600 8.485.235 التأمُت 110.160.600 9.094.777
 الصناعة 765.994.524 72.976.717 الصناعة 822.132.524 62.779.714

226.459.296 2.595.900.87

8 

 اػبدمات 974.425.369 104.884.600 اػبدمات

780.531.793 6.050.126.16

9 

 

 

750.873.485 5.425.092.861   

490.125.036 2.521.932.16

7 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

في 
جان

2
0

0
9

 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية  2.370785.961 585.028.411

س 
مار

2
0

0
8

 

 التأمُت 104.884.600 8.817.846 التأمُت 110.160.600 8.953.770
 الصناعة 815.994.524 76.580.080 الصناعة 822.132.524 59.954.950

221.480.757 2.595.900.87

8 

 اػبدمات 1.817.878.534 206.034.541 اػبدمات

780.514.513 6.050.126.16

9 

  876.460.878 4.104.813.247   

480.615.725 2.602.312.14

0 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

ري 
فيف

2
0

0
9

 

588.782.61

1 

2.466.653.15

5 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

ل  
أفري

2
0

0
8

 

 التأمُت 104.884.600 9.179.970 التأمُت 142.013.850 10.240.735
 الصناعة 726.357.524 77.832.711 الصناعة 822.132.524 58.704.467

209.040.643 2.595.900.87

8 

245.943.22 اػبدمات

9 

2.436.364.21

5 

 اػبدمات

758.601580 6.162.359.39

2 

  921738.521

. 

5.824.255.49

4 

  

480.615.734 2.620.151.50

1 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

س 
مار

2
0

0
9

 586.629.07

5 

2.497.932.16

7 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

ي 
ما

2
0

0
8

 

 التأمُت 110.160.600 9.651.329 التأمُت 142.013.850 10.293.682
 الصناعة 816.357.524 77.426.845 الصناعة 822.132.524 60.532.859

221.929.464 2.618.688.80

2 

253.570.78 اػبدمات

4 

2.559.234.21

1 

 اػبدمات

774.230.786 6.202.986.39

2 

  927.278.03

4 

5.983.684.50

2 

 

 

481.156.342 2.632.934.49

7 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

ل  
أفري

2
0

0
9

 689.231.82

8 

2.497.932.16

7 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

ان 
جو

2
0

0
8

 

 التأمُت 110.160.600 10.400.009 التأمُت 147.128.850 11.600.878
 الصناعة 816.357.524 77.678.562 الصناعة 832.584.505 64.254.580
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228.780.235 2.618.452.85

9 

254.072.10 اػبدمات

9 

2.559.234.21

1 

 اػبدمات

785.792.034 6.231.100.71

1 

  1.031.382.69 5.983.684.502  

 

478.613.499 2.632.934.49

7 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

ي 
ما

2
0

0
9

 

551.916.50

6 

2.497.932.16

7 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

 
لية 
جوي

2
0

0
8

 
 

 التأمُت 110.160.600 10.420.050 التأمُت 147.128.850 12.487.635
 الصناعة 822.132.524 77.582.903 الصناعة 832.584.505 67.692.024

233.425.500 2.618.452.85

9 

256.732.55 اػبدمات

6 

2.595.900.87

8 

 اػبدمات

782.218.659 6.231.100.71

1 

 

 896.652.01

4 

6.050.126.18

9 

 

 

325.249.074 2.272.934.49

7 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

ان 
جو

2
0

0
9

 

567.321.57

7 

2.521.932.16

7 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

ت 
أو

2
0

0
8

 

 التأمُت 110.160.600 10.264.711 التأمُت 147.128.850 12.688.851
 الصناعة 822.132.524 75.352.199 الصناعة 832.584.505 68.228.265

254.079.946 2.616.188.80

2 

248.726.01 اػبدمات

1 

2.959.900.87

8 

 اػبدمات

640.246.137 5.368.836.65

4 

 

 901.664.49

7 

6.050.126.18

9 

 

 

361.288.756 2.272.934.49

7 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

 
لية 
جوي

2
0

0
9

 
 

547.485.80

0 

2.521.869.09

9 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

بر 
بتم
س

2
0

0
8

 

 التأمُت 110.160.600 10.057.240 التأمُت 147.128.850 12.817.505
 الصناعة 822.132.524 72.258.786 الصناعة 876.911.283 68.582.514

250.308.367 3.470.588.80

2 

238.484.12 اػبدمات

7 

2.595.900.87

8 

 اػبدمات

692.997.142 6.767.563.43

2 

 

 868.285.95

3 

6.050.126.18

9 

 

 

354.749.557 2.272.934.49

7 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

ت 
أو

2
0

0
9

 

519.719.53

2 

2.521.932.16

7 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

وبر 
أكت

2
0

0
8

 

 التأمُت 110160.600 9.422.132 التأمُت 147.128.850 10.637.772
 الصناعة 822.132.524 68.854.277 الصناعة 876.911.283 66.402.781

248.877.133

6 

3.470.588.80

2 

233.543.20 اػبدمات

6 

2.595.900.87

8 

 اػبدمات

680.667.245 6.767.563.43

2 

 

 

831.539.14

6 

6.050.126.18

9 

 

 

 

 

عدد األسهم المكتتب  تعامالت غير القطريين
 بها

عدد األسهم المكتتب  تعامالت غير القطريين الفترة القطاعات
 بها

 الفترة القطاعات

346.158.153 2.401.265.91

0 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

 
لية 
جوي

2
0

1
0

 
 

363.239.972 2.272.934.49

7 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
 اؼبالية 

بر 
بتم
س

2
0

0
9

 

 التأمُت 147.128.850 10.494.396 التأمُت 153.522.600 14.778.696
 الصناعة 876.911.283 71.425.746 الصناعة 910.638.543 75.664.949

254.796.360 5.713.155.50

0 

3.470.588.80 255.885.712 اػبدمات

2 

 اػبدمات

691.398.158 9.181.582.55

3 

 

 701.045.827 6.767.563.43

2 

 

 

347.232.465 2.401.265.91 أ البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية  و ت  2 0 1 0
 

362.424.601 2.272.934.49 البنوؾ كاؼبؤسسات  أ ك ت و ب ر  2 0 0 9
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 اؼبالية  7 0
 التأمُت 147.128.850 12.819.847 التأمُت 153.522.600 14.943.971
 الصناعة 876.911.283 71.986.511 الصناعة 910.638.543 75.904.595

348.068.976 5.713.155.50

0 

3.480.588.80 254.752.765 اػبدمات

2 

 اػبدمات

786.168.008 9.181.582.55

3 

 

 701.483.723 6.768.563.43

2 

  

350.967.037 2.401.265.91

0 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

بر 
بتم
س

2
0

1
0

 

358.252.431 2.272.934.49

7 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
 اؼبالية 

مبر
نوف

2
0

0
9

 

 التأمُت 147.128.850 12.878.562 التأمُت 153.522.600 15.075.234
 الصناعة 876.911.283 17.743.855 الصناعة 910.638.543 76.484.884

340.014.591 5.713.155.50

0 

3.471.588.80 253.143.356 اػبدمات

2 

 اػبدمات

782.541.745 9.181.582.55

3 

 

 696.018.204 6.768.563.43

2 

  

353.189.090 2.401.265.91

0 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 
وبر 
أكت

2
0

1
0

 

349.209.932 2.272.934.49

7 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
بر  اؼبالية 

سم
دي

2
0

0
9

 

 التأمُت 147.128.850 12.964.504 التأمُت 153.522.600 11.419.832
 الصناعة 876.911.283 72.520.098 الصناعة 910.638.543 77.534.900

266.396.856 5.816.155.50

0 

3.471.588.80 272.555.360 اػبدمات

2 

 اػبدمات

708.540.678 9.281.582.55

3 

  707.252.894 6.768.563.43

2 

 

 

361.553.688 2.401.265.91

0 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

مبر
نوف

2
0

1
0

 

349.296.355 2.272.934.49

7 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
 اؼبالية 

في 
جان

2
0

1
0

 

 التأمُت 147.128.850 13.135.991 التأمُت 153.522.600 15.385.942
 الصناعة 876.911.283 73.234.226 الصناعة 910.638.543 78.327.001

274.119.394 5.816.155.50

0 

5.667.185.49 255.460.133 اػبدمات

3 

 اػبدمات

729.386.025 9.281.582.55

3 

  691.126.706 8.964.160.12

3 

  

368.751.618 2.401.265.91

0 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

بر 
سم
دي

2
0

1
0

 354.860.305 2.371.883.14

2 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
 اؼبالية 

ري 
فيف

2
0

1
0

 
 التأمُت 147.128.850 13.293.455 التأمُت 153.522.600 16.752.398
 الصناعة 903.423.783 74.471.607 الصناعة 910.638.543 82.586.559

281.952.470 5.816.155.50

0 

5.667.185.49 256.070.133 اػبدمات

3 

 اػبدمات

750.043.045 9.281.582.55

3 

 

 

689.716.696 9.054.496.36

0 

  

368.087.969 2.401.265.91

0 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

في 
جان

2
0

1
1

 

353.035.143 2.388.035.72

3 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
رس اؼبالية 

ما
2

0
1

0
 

 التأمُت 153.522.600 14.599.622 التأمُت 153.522.600 17.168.746
 الصناعة 876.911.283 73.447.384 الصناعة 910.638.543 84.685.766

282.318.070 5.816.155.50

0 

5.667.185.49 254.924.122 اػبدمات

3 

 اػبدمات

752.256.551 9.281.582.55

3 

  691.222.588 9.088.575.02

1 

  

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية  752.256.551 370.557.252

ري 
فيف

2
0

1

1
 353.453.621 2.401.265.91

0 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
يل  اؼبالية 

أفر  
2

0
1 0
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17.225.648 2.562.388.20

8 

 التأمُت 153.522.600 14.599.341 التأمُت

 الصناعة 883.826.043 73.082.588 الصناعة 153.522.600 84.730.373
274.339.899 5.816.155.50

0 

6.120.331.68 404.253.304 اػبدمات

1 

 اػبدمات

746.913.172 9.442.704.85

1 

  845.388.854 9.558.946.23

4 

  

370.010.935 2.594.693.37

0 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

س 
مار

2
0

1
1

 348.749.308 2.401.265.91

0 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
 اؼبالية 

ي 
ما

2
0

1
0

 

 التأمُت 153.522.600 14.678.156 التأمُت 166.310.100 20.159.822
 الصناعة 910.638.543 80.224.013 الصناعة 915.515.234 90.969.976

288.095.178 5.886.173.66

2 

5.773.981.68 259.174.300 اػبدمات

1 

 اػبدمات

769.235.411 9.562.692.36

6 

  699.665.513 9.239.408.73

4 

  

362.089.454 2.530.778.38

6 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 
ل  
أفري

2
0

1
1

 345.506.330 2.401.265.91

0 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
ان  اؼبالية 

جو
2

0
1

0
 

 التأمُت 153.522.600 14.672.768 التأمُت 166.310.100 19.948.738

 الصناعة 910.638.543 75.728.630 الصناعة 946.515.234 93.465.806
290.905.688 5.886.173.66

2 

5.713.155.50 253.628.649 اػبدمات

0 

 اػبدمات

766.409.685 9.528.777.38

2 

  689.536.377 9.181.582.55

3 

 

 

 

عدد األسهم المكتتب  تعامالت غير القطريين
 بها

عدد األسهم المكتتب  تعامالت غير القطريين الفترة القطاعات
 بها

 الفترة القطاعات
 

344.202.423 2.763.660.56

3 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

س 
مار

2
0

1
2

 367.713.452 2.658.001.92

0 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
 اؼبالية 

ي 
ما

2
0

1
1

 التأمُت 166.310.100 19.917.880 التأمُت 191.945.700 22.048.288 
92.412.439 1.124.883.44

2 

 الصناعة 945.515.234 93.358.727 الصناعة

270.794.061 6.053.978.99

6 

5.886.173.66 292.782.806 اػبدمات

2 

 اػبدمات

729.457.211 10.134.468.701   773.772.865 9.656.000.91

6 

 
 

356.299.549 2.763.660.56

3 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

ل  
أفري

2
0

1
2

 365.282.852 2.658.001.92

0 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
 اؼبالية 

ان 
جو

2
0

1
1

 

 التأمُت 166.310.100 19.821.005 التأمُت 191.945.700 21.888.639
70.162.964 1.590.414.46

9 

 الصناعة 948.533.942 93.193.905 الصناعة

5.886.173.66 289.280.789 اػبدمات 252.774.569 25.205.450

2 

 اػبدمات

473.556.602 4.887.282.10

1 

  767.578.551 9.704.019.62

4 

 

 

353.762.137 2.763.660.56

3 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

ي 
ما

2
0

1
2

 

363.399.377 2.658.001.92

0 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
 اؼبالية 

 
لية 
جوي

2
0

1
1

 
 

 التأمُت 166.310.100 19.920.734 التأمُت 191.945.700 21.694.913
67.401.136 1.590.414.46

9 

 الصناعة 948.533.942 93579.408 الصناعة
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5.886.173.66 283.151.449 اػبدمات 252.774.569 24.378.622

2 

 اػبدمات

467.236.807 4.887.282.10

1 

 

 

760.050.968 9.704.019.62

4 

  

334.358.780 2.763.660.56

3 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

ان 
جو

2
0

1
2

 

355.742.765 2.658.001.92

0 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
 اؼبالية 

ت 
أو

2
0

1
1

 التأمُت 166.310.100 19.773.798 التأمُت 191.945.700 21.564.684 
66.026.843 1.590.414.46

9 

 الصناعة 948.533.942 92.019.893 الصناعة

5.886.173.66 280.049.178 اػبدمات 252.774.569 23.605.391

2 

 اػبدمات

445.555.698 4.887.282.10

1 

 

 

747.585.634 9.704.019.62

4 

 

 

330.996.729 2.763.660.56

3 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

 
لية 
جوي

2
0

1
2

 
 

349.403.316 2.658.001.92

0 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
 اؼبالية 

بر 
بتم
س

2
0

1
1

 

 التأمُت 166.310.100 19.787.733 التأمُت 191.945.700 21.447.997
66.088.087 1.590.414.46

9 

 الصناعة 948.533.942 277.832.966 الصناعة

5.886.173.66 277.832.966 اػبدمات 252.774.569 23.554.797

2 

 اػبدمات

442.087.609 4.887.282.10

1 

 

 

736.756.100 9.704.019.62

4 

 

 

331.295.418 2.763.660.56

3 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

ت 
أو

2
0

1
2

 

339.584.935 2.658.001.92

0 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
 اؼبالية 

وبر 
أكت

2
0

1
1

 

 التأمُت 166.310.100 19453.673 التأمُت 191.945.700 21.332.585
65.970.081 1.590.414.46

9 

 الصناعة 948.533.942 87.812.745 الصناعة

5.886.173.66 269.726.361 اػبدمات 252.774.569 23.536.794

2 

 اػبدمات

442.134.878 4.887.282.10

1 

 

 

716.577.715 9.704.019.62

4 

 

 

327.943.017 2.763.660.56

3 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

بر 
بتم
س

2
0

1
2

 

333.727.494 2.658.001.92

0 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
 اؼبالية 

بر 
وفم
ن

2
0

1
1

 
 التأمُت 166.310.100 19.317.548 التأمُت 191.945.700 21.218.264
65.022.157 1.590.414.46

9 

 الصناعة 948.533.942 88.368.353 الصناعة

5.886.173.66 269.850.250 اػبدمات 252.774.569 23.199.441

2 

 اػبدمات

437.383.378 4.887.282.10

1 

 

 

711.263.644 9.704.019.62

4 

 

 

325.599.513 2.763.660.56

3 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

وبر 
أكت

2
0

1
2

 

333.289.486 2.658.001.92

0 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
 اؼبالية 

بر 
سم
دي

2
0

1
1

 

 التأمُت 166.310.100 19.135.106 التأمُت 191.945.700 21.188.528
65.815.451 1.590.414.46

9 

 الصناعة 948.533.942 86.697.932 الصناعة

5.886.173.66 266.479.757 اػبدمات 252.774.569 23.503.144

2 

 اػبدمات

436.106.637 4.887.282.10

1 

 

 

707.602.281 9.704.019.62

4 
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322.275.093 2.763.660.56

3 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

بر 
وفم
ن

2
0

1
2

 

335.029.642 2.721.613.68

7 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
 اؼبالية 

في 
جان

2
0

1
2

 

 التأمُت 166.310.100 14.683.667 التأمُت 191.945.700 20.996.789
65.557.886 1.590.414.46

9 

 الصناعة 948.533.942 83.935.293 الصناعة

 اػبدمات 062..936.876 258.990.023 اػبدمات 252.774.569 23.437.845
432.267.614 4.887.282.10

1 

 

 

692.638.608 9.773.333.39

1 

 

 

315.074.977 2.763.660.56

3 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

بر 
سم
دي

2
0

1
2

 

332.061.748 2.721.613.68

7 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
 اؼبالية 

ري 
فيف

2
0

1
2

 

 التأمُت 181.174.950 50.484.967 التأمُت 191.945.700 21.024.859
65.558.199 1.590.414.46

9 

 الصناعة 948.533.942 82.332.303 الصناعة

 اػبدمات 936.876.062 263.089.662 اػبدمات 252.774.569 23.448.515
425.106.551 4.887.282.10

1 

 

 

697.968.680 9.828.590.87

6 

 

 

 

عدد األسهم المكتتب   vتعامالت غير القطريين
 بها

عدد األسهم المكتتب  تعامالت غير القطريين الفترة القطاعات
 بها

 الفترة القطاعات

287.392.297 2.937.465.21

3 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

 
لية 
جوي

2
0

1
3

 
 

321.845.610 2.883.590.76

3 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
 اؼبالية 

في 
جان

2
0

1
3

 

 التأمُت 191.945.700 20.666.491 التأمُت 243.894.207 23.465.151
72.782.555 1.656.819.26

9 

1.601.819.26 66.866.905 الصناعة

9 

 الصناعة

 اػبدمات 252.774.569 23.363.138 اػبدمات 275.786.319 24.813.775
408.453.779 5.113.947.00

8 

  432.742.543 4930.130.301   

288.836.406 2.937.465.21

3 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

ت 
أو

2
0

1
3

 

281.360.858 2.883.590.76

3 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
 اؼبالية 

ري 
فيف

2
0

1
3

 

 التأمُت 209.783.520 22.070.172 التأمُت 243.894.207 22.036.826
73.028.499 1.656.819.26

9 

1.601.819.26 66.684.481 الصناعة

9 

 الصناعة

 اػبدمات 252.774.569 23.587.495 اػبدمات 275.786.319 25.082.225
408.983.956 5.113.947.00

8 

 

 

393.703.007 4.947.968.12

1 

  

287.849.012 2.937.465.21

3 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

بر 
بتم
س

2
0

1
3

 

282.779.589 2.883.590.76

3 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
س  اؼبالية 

مار
2

0
1

3
 

 التأمُت 222.488.490 23.800.415 التأمُت 243.894.207 21.619.701
72.776.592 1.656.819.26

9 

1.656.819.26 72.214.359 الصناعة

9 

 الصناعة

 اػبدمات 275.786.319 25.456.430 اػبدمات 275.786.319 25.500.958
407.746.263 5.113.947.00

8 

 

 404.250.494 5.038.666.84

1 

  

288.260.885 2.937.465.21

3 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

وبر
أكت

2
0

1
3

 

25.280.666 2.937.465.21

3 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
يل  اؼبالية 

أفر
2

0
1

3
 

 التأمُت 222.488.490 73.896.511 التأمُت 243.894.207 19.740.514
73.663.164 1.656.819.26

9 

1.656.819.26 23.797.073 الصناعة

9 

 الصناعة

 اػبدمات 275.786.319 286.636.066 اػبدمات 275.786.319 27.231.067
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408.895.630 5.113.947.00

8 

 

 409.610.315 5.092.541.29

1 

  

324.664.128 2.937.465.21

3 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

بر 
وفم
ن

2
0

1
3

 

284.909.531 2.937.465.21

3 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
 اؼبالية 

ي 
ما

2
0

1
3

 

 التأمُت 243.894.207 24.742.348 التأمُت 243.894.207 19.236.611
74980.090 1.656.819.26

9 

1.656.819.26 74.742.348 الصناعة

9 

 الصناعة

 اػبدمات 275.786.319 25.434.418 اػبدمات 275.786.319 28.616.215
447.497.044 5.113.947.00

8 

 

 409.907.761 5.113.947.00

8 

 

 

290.738.206 2.937.465.21

3 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 

بر 
سم
دي

2
0

1
3

 

284.922.535 2.937.465.21

3 

البنوؾ كاؼبؤسسات 
 اؼبالية 

ان 
جو

2
0

1
3

 

 التأمُت 243.894.207 24.434.771 التأمُت 243.894.207 19.770.753
75.736.627 1.656.819.26

9 

1.656.819.26 72.921.109 الصناعة

9 

 الصناعة

 اػبدمات 275.786.319 25.111.594 اػبدمات 275.786.319 28.291.602
414.537.187 5.113.947.00

8 

  407.930.009 5.113.947.00

8 
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 (2)امللحق رؼم
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 (3)امللحق رؼم
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 (04)امللحق رؼم
المصطلحات 

االقتصادية  باللغة 

 العربية
 

المصطلحات االقتصادية  باللغة 

 االنجليزية
 

المصطلحات 

االقتصادية  

 باللغة العربية
 

المصطلحات 

االقتصادية  باللغة 

 االنجليزية
 

 Realtor السمسار Gross domestic product إصبارل الناتج احمللي

 broker الوسيط Financial market السوؽ اؼبارل

 orders األكامر Money market دسوؽ النق

 Market orders السوؽ أكامر Stock market سوؽ األكراؽ اؼبالية

 Limit orders احملددة األكامر Present market األسواؽ اغباضرة

 Special orders األكامر اػباصة The primary market السوؽ األكلية

 Stop- orderأمر اإليقاؼ  Secondary Market السوؽ الثانوية

 Stop-Loss orderأكامر تتعلق بالبيع  Regulated market السوؽ اؼبنظمة

أكامر تتعلق  Unregulated market السوؽ غَت اؼبنظمة
 شراءباؿ

(Stop-Buy order 

 Stocksاألسهم  The third Market السوؽ الثالثة

 Far valueالقيمة االظبية  The fourth marketالرابعة  السوؽ

 Book valueالقيمة الدفًتية  Future Marketsاألسواؽ اؼبستقبلية 

 Market valueالقيمة السوقية  stock market managemenإدارة سوؽ األكراؽ اؼبالية 

 common stock ةاألسهم العادم Investors category فئة اؼبستثمرين

 Preferred stockاألسهم اؼبمتازة  Exporters category فئة اؼبصدريُت

 Financial intermediariesفئة الوسطاء اؼباليُت 
category 

 Bonds السندات

 Option Contracts اػبيار عقود Delegate Presidentاؼبندكب الرئيس 

 purchase option خيار الشراء Price Limit of orders  لسعر التنفيذاحملددة األكامر

 Put option خيار البيع Real valueالقيمة اغبقيقية أك العادلة 

 Speculation اؼبضاربة Guaranteed bonds سندات مضمونة

 Hedgingالتحوط  Government bonds سندات حكومية

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGross_domestic_product&ei=sQ-CVOi4Ocq7UbTqgeAP&usg=AFQjCNHrvAphnIzkTxrjRh5jBnsvFeEs7g&bvm=bv.80642063,d.d24
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 Futur contract العقود اؼبستقبلية Non-governmental bonds سندات غَت حكومية

 Swap contract عقود اؼببادلة Convertible bonds سندات قابلة للتحويل

 purchase option خيار الشراء Bonds are non-transferable سندات غَت قابلة للتحويل

 Put option خيار البيع Fundamental Analysisالتحليل األساسي 

 Technical Analysis شلالتحليل الف Economic Analysisربليل االقتصاد 

 Perfectly efficiency الكفاءة الكاملة Average daily trading متوسط التداكؿ اليومي

 price Efficientكفاءة التسعَت  Investor Sentimentمقاييس ميل اؼبستثمرين 

 Barrons.s Confidence مؤشر الثقة
Index 

 Indexes اؼبؤشرات

مؤشر مستويات العليا 
 كالدنيا

High-Low Index مؤشر كولس kolse index 

 Niekkei index مؤشر نيكام Advance-Decline Ratio مؤشر االرتفاع كااللبفاض

 Investment االستثمار short sales index مؤشر البيع على اؼبكشوؼ

مقاييس كجهة النظر 
 اؼبضادة

Contrary Opinion  االستثمارات
 اغبقيقية

real investment 

مؤشر توازف كميات 
 كسريةاؿ

Odd-Lot Balance Index االستثمارات احمللية local investments 

صناديق  Professional Investor مقاييس اؼبستثمر احملًتؼ
 االستثمار

Investment Funds 

نسبة البيع على اؼبكشوؼ 
 للمتخصصُت

Specialists short sales Ratio األسهم الدكلية International 
stocks 

 The securities األكراؽ اؼبالية Big Block Index مؤشر الكميات الكبَتة

 foreign bond السند األجنيب Relative Strength Index مؤشر القوة النسبية

 Euro bond السند األكرك Bar Chart خرائط األعمدة البيانية

خريطة اؼبستويات 
اؼبساعدة كاؼبقاكمة 

Support & Resistance  شركات
 االستثمار

investment 
companies 

 Risk اؼبخاطرة Head & Shoulder Move خريطة الرأس كاألكتاؼ

 Closed-End fundsشركات  efficiency of the stockكفاءة سوؽ األكراؽ 
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االستثمار ذات  marketاؼبالية 
 النهاية اؼبغلقة

 systematic risk ـباطر منتظمة Economic efficiency الكفاءة االقتصادية

 inflation risks ـباطر التضخم Operational efficiency كفاءة التشغيل

كفاءة السوؽ عند 
 اؼبستول الضعيف

The weak form efficiency  شركات
االستثمار ذات 
 النهاية اؼبفتوحة

Open-End fund 

كفاءة السوؽ عند 
 اؼبستول شبو القوم

The Semi- strong form 
efficiency 

ـباطر غَت 
 منتظمة

Non systematic 
risk 

كفاءة السوؽ عند 
 اؼبستول القوم

The strong form efficiency  ـباطر سعر
 الصرؼ

exchange rate 
risks 

مؤشر داك جونز ؼبتوسط 
 الصناعة

The Dow Jones Industrial 
Average 

استقرار تدفق 
 الدخل

stability of income 
flow 

 Financial Times Stock مؤشر الفاينانشياؿ تايبز
Exchange 

 Political risk ـباطر السياسية

ـباطر سعر  financial investments االستثمارات اؼبارل
 الفائدة

Interest rate risk 

 tax risks ـباطر الضرائب Foreign investments االستثمارات اػبارجية

 Other risk ـباطر أخرل Foreign investment االستثمار األجنيب

االستثمار األجنيب غَت 
 اؼبباشر

Foreign indirect investmen احملافظ العػامة The portfolios 
General 

النمو يف رأس  foreign individual investors اؼبستثمرين األجانب األفراد
 اؼباؿ

growth in capital 

اؼبستثمرين األجانب 
 اؼبؤسسات

foreign investors 
institutions 

 Diversification التنويع

صناديق االستثمار 
 اؼبفتوحة

open investment funds ؿبافظ النمو portfolio growth 

 portfolio income ؿبافظ الدخل closed investment funds صناديق االستثمار اؼبغلقػة
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اإلصدارات العاؼبية أك 
 الدكلية لألكراؽ اؼبالية

global versions Securities احملافظ اػباصة The portfolios 
special 

 mixed portfolio ؿبافظ ـبتلطة Global Depositary Receipt شهادات اإليداع الدكلية

 Growth النمو International bonds السندات الدكلية

 Return العائد Insurance companies شركات التأمُت

 Risk of a lack of ـباطر نقص اؼبعلومات
information 

 Risk اؼبخاطرة

 The planning التخطيط Investment Portfolio احملفظة االستثمارية

 optimal investment احملفظة االستثمارية اؼبثلى
portfolio 

 Exchange rate سعر الصرؼ

 International Investment احملفظة االستثمارية الدكلية
Portfolio 

 The portfolios احملافظ النقدية
monetary 

 the internal factors العوامل الداخلية The portfolios compound احملافظ اؼبركبة

 The external اػبارجية العوامل reservation and prudence التحفظ كالتعقل
factors 

 speculating اؼبضاربة supervision and follow-up اإلشراؼ كاؼبتابعة

 Market index مؤشر السوؽ The direct management اإلدارة اؼبباشرة

 The Management by اإلدارة بالوكالة
proxy 

 Market رظبلة السوؽ
capitalization 

 Inflation التضخم the collective management اإلدارة اعبماعية

إسًتاتيجية إدارة ؿبافظ 
 االستثمار

Investment portfolio 
management strategy 

التجارة اػبارجية 
 كميزاف اؼبدفوعات

Foreign trade and 
balance of 
payments 

 Correlation ربليل االرتباط tax incentives  the اغبوافز الضريبية
analysis 

اإلدارة السلبية حملفظة 
 االستثمار

Passive management of 
portfolio investment 

 الدكرات
 االقتصادية

The Economic 
cycles 

اإلدارة الفعالة حملفظة 
 االستثمار

effective management of 
investment portfolio 

 Capital market ؿ اؼبا رأسسوؽ
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السياسة االقتصادية 
 الكلية

the macro-economic 
policy 

 Regression ربليل االكبدار
Analysis 

معدؿ دكراف  fiscal and monetary policy السياسة اؼبالية كالنقدية
 السهم

Turnover Ratio 

العوامل  Value of shares traded قيمة األسهم اؼبتداكلة
 االقتصادية

Economic Factors 

 Economic growth النمو االقتصادم Number of shares traded عدد األسهم اؼبتداكلة

 
 
 
 

   



 

 



 

 



 

 

 


